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 السقجمة
الحسج  الحي أندؿ الكتاب تبيانا لكل شيء وىجى ورحسة، وأشيج أف ال إلو إال هللا 
وحجه ال شخيظ لو، وأشيج أف سيجنا ونبيشا دمحما عبجه ورسػلو صمى هللا عميو وسمع 

 وبعج:
يتبارى فيو الستباروف تفديخ كبلـ العديد الحسيج، ومغ بيغ الكتب التي تدتحق فخيخ ما 

أف يصمع عييا وتقخأ ذلكع الكتاب الحي يػسع بتفديخ سػر السفرل مغ القخآف الكخيع 
 لسؤلفو الذيخ عبجهللا كشػف الحدشي السغخبي.

 مذكمة البحث:
 تكسغ مذكمة البحث في اإلجابة عغ األسئمة اآلتية:

عبجهللا كشػف؟ وما الحي أىمو ألف يكتب في التفديخ؟ وما مشيجو في كتابو؟ مغ ىػ 
 ومغ أيغ أخحه؟ وما مػقعو مغ كتب التفديخ؟ وما الججيج فيو؟

 أىجاؼ البحث: ييجؼ البحث إلى األمػر اآلتية:
إعصاء نبحة سخيعة عغ الذيخ كشػف ومؤىبلتو التي جعمت مشو مفدخا لمقخآف  -ٔ

 الكخيع.
 الذيخ كشػف في كتابو تفديخ سػر السفرل. الكذف عغ مشيج -ٕ
 إضيار جػانب القػة والزعف في تفديخ سػر السفرل. -ٖ
 إبخاز الجػانب التججيجية في الكتاب السحكػر. -ٗ
 بياف مػقع الكتاب مغ كتب التفديخ. -٘

 أسباب اختيار البحث وأىسيتو:
ألنو معاصخ مغ ناحية ومغ ناحية  -عمى حدب عمسي–إنو لع يكتب عشو  -ٔ

 فيػ مغخبي والكتاب مصبػع ىشالظ فقط.أخخى 
إف الكتاب فخيج في عشػانو فمع يدبق صاحبو إلى مثل ىحا التفديخ لمدبع  -ٕ

 األخيخ مغ القخآف، وفيو تججيج وربط بالػاقع.
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محاولة مشي أف أضيف شيئا ولػ قميبل إلى السكتبة القخآنية بإبخاز عمع مغ  -ٖ
شو وبيغ مغ تقجمو مغ عمسائيا بالكتابة عغ تفديخه بإبخاز الفخوؽ بي

 السفدخيغ.
وخسدة  -ىحه–ليكمة البحث: ىحا وقج اقتزت شبيعة البحث أف أقدسو إلى مقجمة 

 مباحث وخاتسة:
 أما السبحث األوؿ فقج كاف في التعخيف بالذيخ كشػف، وقج حػى ثبلثة مصالب:

 األوؿ: وقج تكمست فيو عغ ندب الذيخ كشػف ومػلجه ونذأنو وصفاتو.
 فقج تزسغ نذاشو العمسي والدياسي ومشدلتو بيغ العامة والخاصة.أما الثاني 

 وثالث السصالب: اشتسل عمى مؤلفات الذيخ ووفاتو.
والسبحث الثاني قج كاف بعشػاف "التعخيف بتفديخ الذيخ كشػف وأىع مرادره" وقج اشتسل 

 عمى أربعة مصالب:
 أوليا: وقج ذكخت فيو نبحة مخترخة عغ التفديخ السحكػر.

 ييا وقج حػى أىع مرادره مغ كتب التفديخ التي استقى مشيا.ثان
 ثالثيا: وقج ضسشتو السرادر الحجيثة التي نيل مشيا.

 رابعيا: وقج اعتشى بحكخ السرادر المغػية التي قصف مشيا بعس الثسار.
 أما ثالث السباحث فقج حػى خسدة مصالب:

 فأوليا: قج بيشت فيو مشيج الذيخ كشػف إجساال.
 : الحي أوضحت فيو مشيجو في التعامل مع كتب التفديخ بالسشقػؿ والسعقػؿ.ثانييا

 أما ثالثيا: فقج حػى مشيجو في التعامل مع الفقو وأصػلو.
 ورابعيا: الحي تزسغ مشيجو في التعامل مع المغة.

 وخامديا قج اشتسل عمى مشيجو في التعامل مع اإلسخائيميات والخوايات التأريخية.
السباحث: قج تزسغ مشيج الذيخ في التعامل مع عمـػ القخآف وقج اشتسل عمى ورابع 

 خسدة مصالب:
 األوؿ: وقج كاف بعشػاف مشيج الذيخ في التعامل مع القخاءات.

 الثاني: وقج بيشت مشيج الذيخ في التعامل مع سبب الشدوؿ، وعمع السشاسبة. 
 سكي والسجني.الثالث: وقج اشتسل عمى مشيج الذيخ في التعامل مع ال
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 الخابع: الحي ذكخت فيو مشيج الذيخ في التعامل مع أسساء الدػر.
الخامذ: وفيو أوضحت مشيج الذيخ في التعامل مع أوؿ ما ندؿ وآخخه، والخسع 

 السرحفي.
أما خامذ السباحث فقج عشػنتو بسطاىخ التججيج عشج الذيخ كشػف وكاف ذا ستة 

 مصالب:
 بالػاقع السعاصخ. فأوليا: تججيجه في ربط اآليات

 وثانييا: ضسشتو تججيجه في خجمة الجعػة السعاصخة.
 وثالثيا: قج كاف بعشػاف تججيجه بحكخ القزايا السيسة )قزية فمدصيغ(.

 أما رابع تمظ السصالب: فقج تكمع عغ تججيجه بحكخ اإلعجاز العمسي.
 قفو مشيا.وخامذ السصالب: قج اشتسل عمى تججيجه بالشقل عغ السجرسة العقمية ومػ 
 إف رأيت عيبا فدج الخمبل       جل مغ ال عيب فيو وعبل

 
 وصمى هللا وبارؾ عمى سيجنا دمحم وآلو وصحبو وسمع  
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 السبحث األوؿ
 التعخيف بالذيخ عبجهللا كشػف 

 السصمب األوؿ
 اسسو وندبو ولكبو ومػلجه ونذأتو وصفاتو

 
 ندبو ولكبو ومػلجه: -ٔ

الذيخ عبجهللا بغ عبج الرسج بغ التيامي كشػف ىػ العبلمة رئيذ عمساء السغخب 
 الحدشي، ومعشى كشػف بالبخبخية الجارجة ىػ القسخ.

ولج الذيخ السحكػر بسجيشة فاس بالسغخب األقرى سشة ست وعذخيغ  
  (ٔ)وثبلثسائة وألف لميجخة الحي يػافقو سشة ثساف وتدعسائة وألف مغ ميبلد السديح.

 نذأتو وشمبو لمعمع: -ٕ
ؿ إنو ولج بفاس لكشو لع يسكث فييا شػيبل فياجخ مع أبيو إلى ششجة وفييا أسمفت القػ

حفع القخآف الكخيع، ودرس عمى والجه وغيخه مغ عمساء ششجة كثيخا مغ العمـػ ال سيسا 
الحجيث والمغة فحفع كثيخا مغ متػف العمع والذعخ العخبي القجيع، وتزمع في األدب 

والزعف فيو حتى إنو قاؿ الذعخ وىػ ابغ أربعة السغخبي ومعخفة مطانو ومػاشغ القػة 
 (ٕ)عذخ عاما وجسع عمى حجاثة سشو ديػانا ال يدتياف بو

 صفاتو: -ٖ
عخؼ عغ الذيخ السحكػر الجخأة في القػؿ والتزمع في األدب السغخبي خاصة، كسا أنو 
كاف يترف بحكاء فصخي ورقة في الصبع وكخامة في الخمق، يقػؿ عشو كساؿ فخىػد: "مغ 

أ نفثاتو الدحخية وشعخه الحديغ يؤمغ أنو صادر عغ قمب متألع وفؤاد مكمـػ وىػ يقخ 
داع مغ دعاة الفزيمة وأنرار اليجاية اإلسبلمية الحيغ تخبػ تخبية صالحة لع يذبيا 

 (ٖ)شيء مغ أدوات السجنية الكاذبة وفداد التقميج..."
 والخاصة. : نذاشو العمسي والدياسي، ومشدلتو بيغ العامةالسصمب الثاني

 نذاشو العمسي: -ٔ
مارس الذيخ كشػف مشح صغخه التجريذ والكتابة في الرحف، والتأليف، وتعخؼ عمى 
كثيخ مغ عمساء عرخه، وأنذأ عبلقات ودية معيع، وعخؼ بشذاشو في السغخب 
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والسذخؽ، ولحا فقج اختيخ عزػا في مجامع المغة العخبية بجمذق وبغجاد والقاىخة، كسا 
ا في مجسع المغة العخبية األردني مشح تأسيدو عاـ سبع وسبعيغ اختيخ عزػا شخفي

 وتدعسائة وألف لمسيبلد.
وكاف عزػا في مجسع البحػث اإلسبلمية باألزىخ والسجسع السمكي لبحػث الحزارة 

 (ٗ)األردني، كسا تع انتخابو أميشا عاما لخابصة العمساء في السغخب.
المداف الشاشق لخابصة عمساء السغخب، وقج وقج أصجر صحيفة السيثاؽ التي كانت تعج 

 (٘)عسل رئيدا ليا حتى وفاتو، كسا أصجر مجمة لداف الجيغ، وتخأس مجمة األنػار.
 نذاشو الدياسي: -ٕ

إضافة إلى نذاشو العمسي فقج كاف لمذيخ كشػف نذاط سياسي حافل فيػ مغ مؤسدي 
جفػة وقج مشعػا كتابو الجسعية الػششية األولى؛ لحا فقج كانت بيشو وبيغ الفخندييغ 

"الشبػغ السغخبي" مغ التجاوؿ بقخار عدكخي، إال أف عبلقتو باألسباف كانت وشيجة، فقج 
مشحتو جامعة مجريج دكتػراه شخؼ في األدب، وىػ الػحيج آنئح في السغخب األقرى 
الحي مشح ذلظ المقب، كسا دعتو الحكػمة األسبانية لديارة ببلدىا ضيفا عمييا، وعيشتو 

ػمة الحساية األسبانية آنحاؾ مجيخا لسعيج الحدغ ثع وزيخا لمعجؿ، ومغ نافمة القػؿ: حك
إف الذيخ كشػف كاف مغ مؤيجي السمظ دمحم الخامذ؛ لسا نفاه الفخنديػف، ولسا عاد 
السمظ إلى السغخب وتػحجت الببلد لع يشدو السمظ فحفع لو الػد وعيشو حاكسا عاما 

 (ٙ)لصشجة.
 لفاتو ووفاتو: مؤ السصمب الثالث

 مؤلفاتو -ٔ
إف مؤلفات الذيخ كشػف كثيخة العجد مختمفة الػجية لكغ أغمبيا يشحػ السشحى األدبي  

والتأريخي، وقميل مشيا في حقل التفديخ وعمػمو أو الفقو وأصػلو، وإليظ مشيا وقج 
 ناىدت الدبعيغ مؤلفا:

 تفديخ سػر السفرل مغ القخآف الكخيع. .1
 لئلشبيمي "تحقيق"التيديخ في صشاعة التفديخ  .2
 أدب الفقياء .3
 اإلسبلـ أىجى  .4
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 أمخاؤنا الذعخاء .5
 مفاليع إسبلمية  .6
 القاضي عياض بيغ العمع واألدب  .7
 لقساف الحكيع  .8
 مجخل إلى تأريخ السغخب .9

 (ٚ)القجوة الدامية لمشاشئة اإلسبلمية، وكثيخ غيخىا .11
 وفاتو -ٕ

األقرى، وقج كاف ذلظ بعج حياة حافمة بالعمع والعسل ألجمو؛ أفل نجع مغ نجـػ السغخب 
في الخامذ مغ ذي الحجة عاـ تدع وأربعسائة وألف لميجخة، السػافق لمتاسع مغ يػليػ 

 (ٛ)سشة تدع وثسانيغ وتدعسائة وألف لمسيبلد.
 

 السبحث الثاني
 التعخيف بتفديخ الذيخ كشػف وأىع مرادره

 تسييج
األصالة والسعاصخة يدتصيع الستتبع لحياة الذيخ كشػف أف يقػؿ إف صاحبشا جسع بيغ 

فقج عاش حكبة زمشية يسكغ أف تػسع بالسخزخمة مغ حيث إنيا كانت واسصة العقج 
 بيغ القجيع والحجيث.

الذيخ كشػف يعج مغ الجيل السخزـخ الحي شاىج بأـ عيشيو الحخبيغ العالسيتيغ  (ٜ)إذا
تمفة، كسا األولى والثانية ، واشمع عمى القزية الفمدصيشية وغيخىا مغ الرخاعات السخ

أف اترالو بالغخب أفاده في كثيخ مغ األمػر، فبل ضيخ أف يكػف الخجل مغ الجيل الحي 
 عاش ألمتو، ومغ ىشا كاف تفكيخه رائجا في مختمف السجاالت خاصة األدبية.

والحي ييسشا مغ ىحا كمو ىػ مجاؿ القخآف الكخيع؛ فسغ السعخوؼ لجى العامة والخاصة 
ػجو األوؿ والسحخؾ لؤلمة عمى مختمف الرعج، وحتى يسكغ أف القخآف الكخيع ىػ الس

العسل واالتراؿ ال بج مغ فيسو خاصة لعامة الشاس؛ فمحلظ فكخ الذيخ كشػف في عسل 
تفديخ مبدط لدػر السفرل حتى يشفع عامة الشاس قبل خاصتيع، ومغ ىشالظ كاف 
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ل مع عمـػ القخآف كتابو الحي بيغ أيجيشا فسا ىػ الكتاب؟ وما مشيجو فيو؟ وكيف تعام
 وقزايا العرخ؟

 .ىحا ما ستسيط الدصػر القادمة المثاـ عشو بحػؿ هللا فإلى ذلظ
 السصمب األوؿ 

 التعخيف بتفديخ الذيخ كشػف إجساالا 
لع يفدخ الذيخ كشػف القخآف كامبلا بل الدبع األخيخ مشو، لحا فقج سساه تفديخ سػر 
السفرل مغ القخآف الكخيع، وقج ذكخ في مقجمتو األسباب التي جعمتو يقجـ عمى مثل ىحا 
العسل حيث يقػؿ: "... فكشت أرى التفاسيخ التي وضعيا عمساؤنا األعبلـ لكتاب هللا كبيخة 

يا الذخز العادي والصالب الذادي، والسخترخة مشيا كالبيزاوي أكثخ مغ أف يدتػعب
والجبلليغ تفػؽ مدتػى مغ ذكخت وتقرخ مجاركو عشيا لعباراتيا السغمقة، وحخصيا 
عمى التعخض لسختمف األقػاؿ في تفديخ اآلية الػاحجة، وال مشجوحة لمسدمع مغ أي 

هللا بو في كتابو... ما خاشبو  -ولػ عمى سبيل اإلجساؿ -شبقة كاف عغ أف يعخؼ
وأدنى ماكشت أترػره لتحقيق ىحه الغاية تفديخ في مثل حجع القخآف مختيغ أو ثبلثاا 
عمى األكثخ سيل العبارة خاؿ مغ االصصبلحات العمسية واألقػاؿ الستعارضة مخكد عمى 
األسذ الثبلث التي قامت عمييا دعػة اإلسبلـ، وىي ترحيح عقيجة التػحيج بتصييخىا 

ػائب وتدكية الشفػس باألخبلؽ الفاضمة والكيع العميا وإعجاد السدمسيغ لكيادة مغ الذ
اإلندانيػػػة إلى ما فيو صبلح معاشيا ومعادىا.... ووقع في وىمى أف السعاصخيغ مغ 
أىل العمع البج أف ييتجوا ليحه الحكيقة وتعمقت نفدي بتفديخ العبلمة األستاذ دمحم فخيج 

حج القادة في نرخة اإلسبلـ بالعمع، فمسا وقفت عميو لع أججه وججي، إذ كشت أعخؼ أنو أ
مػافقاا لترػري، وإنسا ىػ تفديخ لفطي لمكمسات والعبارات التي يتػقف عمييا القارئ... 
وكحلظ وججت غيخه مغ بعس التفاسيخ السصبػعة بيامر السرحف التي وقفت عمييا 

ا ال تقجمو إليو كسا ىػ فيي تعيغ القارئ عمى استخبلص السعشى السخاد، ولكشي
والعبارة ضاىخة السبشى جامعة لمسخاد مغ السعشى؛ فكتب التفديخ قجيسيا  (ٔ)السصمػب..."

وحجيثيا ال يفي بسا يربػ إليو السدمع السعاصخ العادي، فالقجيع مشيا غمق العبارة كثيخ 
د السعشى صعب األسمػب، وأما السحجث مشيا فيػ قميل، وعمى قمتو فيػ مخترخ يكا

 يرل إلى حج اإلخبلؿ وال يفي بالسصمػب.
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 أما وجو اختيار سػر السفرل دوف سػاىا فؤلسباب أربعة رئيدية دعتو إلى ذلظ ىي:  
إنيا قرار فتشاوليا أيدخ وأسيل مغ تشاوؿ الصػاؿ، وفي الػقت ذاتو تكػف تجخبة،  -ٔ

 والشجاح فييا نجاح لسا بقي ويدتقبل.
لتي دارت حػليا الجعػة اإلسبلمية في بجايتيا، إف أغخاض سػر السفرل ىي األغخاض ا -ٕ

 وعميو فيي تيع عسػـ السدمسيغ أكثخ مغ خاصتيع فتقجيسيا أولى مغ غيخىا.
إف ىحه الدػر ىي التي يبجأ بتعميسيا لعسـػ السدمسيغ صغارا وكبارا ذكخانا وإناثا كسا أف  -ٖ

 . (ٔ)غالب ىاتيظ الدػر يقخأ بيا في الربلة 
 (ٕ)ػر السفرل، وعميو "فيكػف ىحا أوؿ تفديخ مدتقل لو ".ال يػجج تفديخ جسع س -ٗ

ومغ ىشا يسكغ القػؿ إف ىحا التفديخ السبارؾ ىػ تفديخ إجسالي بياني دعػي في 
 عسػمو، سيل األسمػب قخيب السأخح يدتفيج مشو العامة أكثخ مغ الخاصة.

 (ٗ)مشتييا بدػرة الفاتحة.( ٖ)ىحا وقج بجأ صاحبو بدػرة الحجخات 
 السصمب الثاني

 مرادره مغ كتب التفديخ 
مغ قخأ مقجمة الكتاب تبيغ لو مخاجع الذيخ كشػف التي رجع إلييا وأفاد مشيا فقج قاؿ 

عمى تفديخ ابغ جدي وابغ كثيخ والجبلليغ مع الخجػع  -في الغالب -:"وكاف اعتسادنا 
 . (ٔ)الخازي والثعالبي"في بعس األحياف إلى تفديخ الصبخي والقخشبي وابغ عصية والفخخ 

ىحا عمى سبيل اإلجساؿ لكغ مغ قخأ الكتاب كمو وسبخ غػره تبيغ لػػػػو أف الذيخ كشػف 
 في السقجمة مشيا عمى سبيل السثاؿ: -نراا  -رجع إلى كتب أخخى في التفديخ لع يحكخىا

 (ٕ)تفديخ الكذػػػاؼ لمعبلمة الدمخذخي.  -ٔ
 (ٖ)تفديخ البغػي.  -ٕ
 (ٗ)عمى الجبلليغ.  حاشية العبلمة الراوي  -ٖ
 (٘)تفديخ الجر السشثػر لئلماـ الديػشي.  -ٗ
 (ٙ)تفديخ جدء عع لمذيخ دمحم عبجه.  -٘

ومغ ىشػػػا يسكغ القػؿ إف الذيخ كشػف رجع إلى أميات كتب التفديخ، ومسا تججر 
 مبلحطتو في ذلظ كمػػو ما يمي:
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وتفاسيخ أىل حاوؿ الذيخ الخجػع إلى مختمف السجارس الفكخية، فيػ يخجع إلى كتب  .أ 
الدشَّة في األعع األغمب إال أنػػو لع يشذ السجرسة االعتدالية التي يسثميػػػا جار هللا 

 الدمخذخي خيخ تسثيل.
أنو رجع إلى مجرستي التفديخ بالسأثػر والسعقػؿ، فيػ في الػقت الحي يخجع فيو  .ب 

يشدى أف يخجع إلى تفاسيخ الصبخي وابغ كثيػػػخ والديػشي التي تسثل مجرسة السأثػر ال 
إلى السجرسة العقمية التي يسثميا الفخخ الخازي والدمخذخي خيخ تسثيل في القجيع، ودمحم 

 عبجه في العرخ الحاضخ.
وازف بيغ مختمف االتجاىات السختمفة والسشاحي الستعجدة في التفديخ فيػ يشقل عغ  .ج 

قخشبي، كسا أنو السجرسة التي تسثل االتجاه الفقيي في التفديخ حيث رجع إلى تفديخ ال
رجع إلى السجرسة البيانيػػة التي يسثميا الدمخذخي وإلى حج ما اإلماـ الفخخ ودمحم عبجه، 
كسا لع يعدب عغ بالو أف يأخح عغ السقترج والسشتيى، فيػ في الػقت الحي يأخح فيو 
عغ أميات الكتب السشتيية كالصبخي والفخخ الخازي ال يشدى أف يأخح عغ الكتب 

 لسخترخة كالجبلليغ وابغ جدي. السقترجة ا
حاوؿ الجسع بيغ األصالػػة والسعاصخة فقج أخح عغ الصبخي الحي يسثل األصالة خيخ  .د 

 .-إلى حج مػػػػػا -تسثيل، كسا أخح عغ دمحم عبجه الحي يسثل السجرسة السعاصخة
 السصمب الثالث

 مرادره مغ كتػػػب الدشة 
ويعج مغ السخترخات إال أف مؤلفو لع رغع أف الكتاب الحي نتحجث عشو كتاب تفديخ 

يغب عغ بالو الخجػع إلى كتب الدشة واالستجالؿ بيا في مػاششيا التي يشبغي الخجػع 
 إلييا واإلتياف بيا، والستتبع لتفديخ الذيخ كشػف يجج أنو رجع إلى ما يمي:

 (ٓٔ)صحيح اإلماـ البخاري فقج رجع إليو تكخارا ومخارا. -ٔ
 (ٔٔ)جع إليو كثيخا أيزا.صحيح اإلماـ مدمع الحي ر  -ٕ
 (ٕٔ).سشغ الشدائي الرغخى  -ٖ
 (ٖٔ)سشغ أبي داود. -ٗ
 (ٗٔ)سشغ التخمحي. -٘
 (٘ٔ)سشغ ابغ ماجو. -ٙ
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 (ٙٔ)مدشج أبي يعمى السػصمي. -ٚ
 (ٚٔ)مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل. -ٛ
 (ٛٔ)ابغ عداكخ في تاريخو. -ٜ

 والستتبع لمكتاب يتبيغ لو ما يمي:
بالحدشة وأحيانا يحتج إنو يحتج باألحاديث الرحيحة إف وججت وإال احتج -ٔ

 (ٜٔ)باألحاديث غيخ الرحيحة؛ كسا حرل عشجما احتج بخواية ابغ عداكخ في تاريخو.
 .(ٕٓ)يحاوؿ تخخيج األحاديث في األعع األغمب وأحيانا ال يخخجيا-ٕ
 (ٕٔ)يحكخ الحكع عمى األحاديث أحيانا كقػلو: "رواه أبػ يعمى عغ جابخ بدشج حدغ".-ٖ
يأتي استذياده باألحاديث في مػضعو الرحيح، فالذيخ كشػف خبيخ بسكاف -ٗ  

 االستذياد؛ وكسا قيل بالسثاؿ يتزح السقاؿ.
يقػؿ الذيخ كشػف مفدخا ومدتذيجا "لقج رأى " في ىحه الميمة "مغ آيات ربو الكبخى" 

الحي  شيئا عجيبا أخبخ عغ بعزو في حجيث اإلسخاء، وىحا الحي ذكخناه في الخؤية ىػ
يشدجع مع سياؽ اآلية، ومسا يذيج لو ما أخخجو اإلماـ أحسج عغ مدخوؽ قاؿ كشت 

َوَلَقْج َرَآُه َنْدَلةا ُأْخَخى﴾،﴿َوَلَقْج َرَآُه ِباأْلُُفِق  عشج عائذة فقمت أليذ هللا يقػؿ: ﴿
سا فقالت: أنا أوؿ ىحه األمة سألت رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع فقاؿ: إن (ٕٕ)اْلُسِبيِغ﴾

ذاؾ جبخيل، لع يخه في صػرتو التي خمق عمييا إال مختيغ "الحجيث وأخخجاه في 
"فأنت تبرخ وتخى أف الذيخ قج فدخ اآلية ثع أتبعو  (ٖٕ)الرحيحيغ مغ حجيث الذعبي

بسا يجؿ عميو مغ الدشة، أضف إلى ىحا أنو خخج الحجيث وذكخ لو شخيقا آخخ عشج 
شيع يجلشا عمى دقة االستذياد وحدغ الذيخيغ وىػ شخيق الذعبي ومثل ىحا الر

ذيخ في عمع الحجيث اإلتياف بو في مػضعو البلئق بو، كسا يجلشا عمى وفخة بزاعة ال
 رواية ودراية.

 مرادره مغ كتب المغة والكتب األخخى  السصمب الخابع:
لع يذخ الذيخ كشػف في مقجمة تفديخه إلى الكتب المغػية التي اعتسج عمييا إال أف 

 كتابو يتبيغ لو أنو اعتسج عمى بعس كتب المغة والغخيب مغ أىسيا:القارئ ل
 . (ٕٗ)مفخدات القخآف الكخيع لمخاغب األصفياني - أ

 . (ٕٙ)البغ عديد (ٕ٘)غخيب القخآف - ب
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 . (ٕٛ)و الفخاء (ٕٚ)كسا أنو نقل عغ بعس المغػييغ كاألزىخي  -ج
 وكسا أنو رجع إلى كتب المغة أعبله فإنو رجع إلى كتب أخخى مغ أىسيا 

التػراة فقج استذيج بشرػص مشيا في مػضعيغ أحجىسا في مقاـ البذارة بالشبي  -ٔ
 .(ٜٕ)صمى هللا عميو وسمع 

 . (ٖٓ)وثانييسا : في مقاـ تقػية القػؿ بأف السخاد بالتيغ والديتػف جببلف بالذاـ
اإلنجيل وقج نقل مشو مخة واحجة فقط في سياؽ االستجالؿ بأف الكتب الدابقة بذخت  -ٕ

 .صمى هللا عميو وسمع  (ٖٔ)تع دمحمبالشبي الخا
 

 السبحث الثالث
 مشيج الذيخ كشػف في تفديخه

 : مشيج الذيخ كشػف في تفديخه إجساالالسصمب األوؿ
يعتسج الذيخ كشػف في تفديخه عمى السشيج االستقخائي لبعس كتب التفديخ والحجيث 

السػاشغ مغ وكحا السشيج السقارف كسا أنو اعتسج عمى السشيج التحميمي في بعس 
 . (ٕٖ)كتابو

ومغ خبلؿ ىحه السشاىج الثبلثة استصاع الذيخ كشػف أف يخخج لشا تفديخا مبدصا يسكغ 
 لمباحث أف يرفو بأنو تفديخ بياني دعػي إجسالي عرخي.

فالذيخ يبجأ بحكخ سبب الشدوؿ _إف كاف_ لآلية أو الدػرة السخاد تفديخىا ،ثع يعخج إلى 
سبيل الدخعة ،ثع يخبط ذلظ بالجسمة القخآنية ، ثع يعسج إلى بعس السفخدات المغػية عمى 

تفديخ اآلية  أو اآليات بجسل مبدصة تحذ مشيا أف الذيخ ال يبتعج عغ روح األسمػب 
وما فتئ يفعل ذلظ في أكثخ الكتاب إال أنو في بعس  (ٖٖ)القخآني وسياؽ اآلية الكخيسة،

بعس األحاديث مدتذيجا ومجعسا بل في األحياف يفدخ اآليات بشطيخاتيا، وأحيانا يأتي ب
أحياف أخخى يدتذيج بكبلـ بعس الدمف، وأحيانا يحاوؿ استخجاـ السشيج التحميمي 
الحي يقـػ عمى ربط السفخدة والجسمة القخآنية بدياقيا مغ اآلية أو اآليات كسا فعل ذلظ 

ْيُتػِف﴾  ػف: "... فقاؿ قـػ ىسا ويقػؿ الذيخ كش (ٖٗ)عشج تفديخه ألوؿ سػرة ﴿َوالتِّيِغ َوالدَّ
الثسختاف السأكػلتاف أقدع بيسا لكبيخ نفعيسا وعجيب خمقيسا، فيػ حسل عمى التفكيخ 
: بل ىسا جببلف بأرض الذاـ يقاؿ ألحجىسا  في قجرة الرانع وبجيع حكستو.... وقاؿ قـػ
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شػر تيشا ولآلخخ شػر زيتا، واألوؿ بجمذق والثاني ببيت السقجس، أقدع بيسا ألنيسا 
قعاف في األرض التي كانت ميج األنبياء ومبعث الخسل، ويخجح ىحا القػؿ تتسة وا

القدع، وىػ قػلو تعالى، ﴿َوُشػِر ِسيِشيَغ﴾ وىػ الجبل الحي كمع هللا عميو نبيو مػسى 
عميو الدبلـ بأرض الذاـ ﴿َوَىَحا اْلَبَمِج اأْلَِميِغ﴾ يعشي مكة السكخمة مبعث سيجنا دمحم 

، (ٖ٘)ع، فالسشاسبة بيغ ىحه األماكغ ضاىخة، فقػي بيسا القػؿ الثاني"صمى هللا عميو وسم
 ة ومكشة مغ القػؿ وعسق في الشطخ.وأنت خبيخ بأف ىحا الكبلـ في قسة البخاع

 
 مشيج الذيخ كشػف مع التفديخ بالسشقػؿ والسعقػؿ السصمب الثاني:

القخآف وىحا ما نججه عشج ما أحدغ أف يفدخ كبلـ هللا بكبلـ هللا فخيخ ما يفدخ القخآف 
الذيخ كشػف في بعس السػاشغ ، فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ يقػؿ الذيخ كشػف عشج 
تفديخه لقػلو تعالى : ﴿َوِإَذا اْلَسْػُءوَدُة ُسِئَمْت ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت﴾  اْلَسْػُءوَدُة ىي البشت التي 

العار أو الفقخ ، وإليو تذيخ دفشت حية ، وكاف بعس العخب يجفغ البشات حيات مخافة 
ـِ ِمْغ ُسػِء  ا َوُىَػ َكِطيٌع َيَتَػاَرى ِمَغ اْلَقْػ َخ َأَحُجُىْع ِباأْلُْنَثى َضلَّ َوْجُيُو ُمْدَػدًّ اآلية ﴿َوِإَذا ُبذِّ

ُو ِفي التَُّخاِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُسػَف﴾ ـْ َيُجسُّ َخ ِبِو َأُيْسِدُكُو َعَمى ُىػٍف َأ  (ٖٙ)َما ُبذِّ
وأما تفديخه اآليات باألحاديث فقج جاء كثيخا في الكتاب، فبعس األحياف يأتي بالحجيث 

، وأما ما نقمو الدمف فكثيخ  (ٖٚ)محتجا بو لقػؿ ما ، وأحيانا مجعسا بو فكخه معيشة 
خاصة أجياؿ الرحابة والتابعيغ وتابعييع ، إال أف ما يتسيد بو الذيخ كشػف عغ غيخه 

يشقل ما يخيج نقمو في الػقت والسكاف السشاسبيغ فسثبل : عشجما  في ىحا السقاـ ىػ أف
يفدخ قػلو تعالى ﴿ َوُىَػ َمَعُكْع َأْيَغ َما ُكْشُتْع ﴾ في سػرة الحجيج يقػؿ  :" أي عالع بكع 

وفي  (ٖٛ)أيشسا كشتع كسا روي عغ ابغ عباس وسفياف الثػري وغيخىا فيي معية بالعمع "
رحابي لتأييج فكخة أو قػؿ أخح بو ، كسا حرل ذلظ بعس السػاشغ يدتذيج بكبلـ ال

عشج تفديخ قػلو تعالى : ﴿ َربِّ اْغِفْخ ِلي َوِلَػاِلَجيَّ ﴾ مغ سػرة نػح حيث يقػؿ الذيخ 
كشػف :كاف والجاه مؤمشيغ بل قاؿ ابغ عباس لع يكغ لشػح أي كافخ بيشو وبيغ آدـ عميو 

 .(ٜٖ)الدبلـ
في معخض تفديخه لقػلو تعالى لشفتشيع فيو حيث وكاستذياده بقػؿ عسخ رضي هللا عشو 

يقػؿ الذيخ كشػف : " أي لتختبخىع كيف شكخىع فيسا خػلشاىع مغ الشعع ، وذلظ ألف 
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الساء مادة الحياة وأصل العسارة وسبب الخزؽ، قاؿ عسخ ابغ الخصاب رضي هللا عشو : 
 .(ٓٗ)أيشسا كاف الساء كاف الساؿ وأيشسا كاف الساؿ كاف الفتشة 

سا أف الذيخ كشػف يدتذيج بكبلـ بعس الرحابة رضي هللا عشيع فإنو يدػؽ بعس وك
كبلـ الدمف مغ دونيع ؛كسا نقل عغ مقاتل بغ حياف قػلو : ال غبغ أعطع مغ أف يجخل 

 .(ٔٗ)ىؤالء الجشة ويحىب بأولئظ إلى الشار
س وجسمة القػؿ إف الذيخ كشػف حاذؽ باالستذياد بالسأثػر إال أنو يؤخح عميو بع

السأخح، فحدب السخء أف تعج السآخح عميو، فالسعرـػ صاحب القبخ ليذ غيخ، وىحه 
 السآخح ىي:

، وكحلظ بعس اآلثار، وإنسا يؤاخح بحلظ؛ ألنو مغ (ٕٗ)استذياده باألحاديث الزعيفة -ٔ
 السصمعيغ عمى عمع الحجيث سشجا ومتشا.

ؤوليغ، بل ال يحكخ لع يكغ لو مشيج واضح في تفديخ آيات الرفات، فتارة نججه مع الس -ٕ
الخأي السخالف أبجا، يطيخ ذلظ في مػاشغ عجة، مغ ذلظ قػلو عشج تفديخ قػلو تعالى: 
َساَء َبَشْيَشاَىا ِبَأْيٍج َوِإنَّا َلُسػِسُعػَف﴾ )أي بقػة ال تترػر، دؿ عمى ذلظ تشكيخ  ﴿ َوالدَّ

قػؿ الحق تبارؾ ، وتارة أخخى نججه يأخح بالخأي السقابل كسا حرل عشج تفديخ (ٖٗ)أيج(
وتعالى ﴿َوَجاَء َربَُّظ﴾ حيث يقػؿ: " وجاء ربظ لفرل القزاء بيغ الخمق ال يكيف بكيف، 

وكحلظ األمخ حرل عشج تفديخ قػلو تعالى: ﴿ُثعَّ   (ٗٗ)وال يسثل بتسثيل، وقيل جاء أمخه"
األمخ ، ويبمغ (٘ٗ)اْسَتَػى َعَمى اْلَعْخِش﴾ حيث قاؿ: استػاء يميق بو كسا ىػ محىب الدمف

أشجه عشج تفديخ قػلو تعالى: ﴿َيْػـَ ُيْكَذُف َعْغ َساٍؽ ﴾ فقج قجـ القػؿ بالتأويل ثع ثشى 
بالخأي السخالف، حيشسا قاؿ والسخاد بو يـػ الكيامة، وكشى عسا يكػف فيو مغ اليػؿ 
العطيع بكذف الداؽ كسا يقاؿ إذا اشتج األمخ في الحخب، كذفت الحخب عغ ساقيا، 

رضي هللا عشو: يـػ يكذف عغ ساؽ قاؿ ىػ يـػ الكيامة، يـػ كخب وعغ ابغ عباس 
 (ٙٗ)وشجة، وروي ما يفيج أف األمخ عمى الحكيقة.

أما مشيجو في التعامل مع التفديخ بالسعقػؿ فإنو كغيخه مغ العمساء يحاوؿ أف يجسع 
قػؿ بيغ التفديخ بالسأثػر والتفديخ بالسعقػؿ لكشو في بعس األحياف يقجـ التفديخ بالسع

خاصة إذا تعارض السأثػر مع سياؽ اآلية ولغتيا، كسا حرل ذلظ عشج تفديخه لقػلو 
 تعالى: ﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َفَتُشػا اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت﴾
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حيث يقػؿ الذيخ: " جل السفدخيغ عمى أف فتشػا بسعشى أحخقػا؛ فإف فتغ تخد في المغة 
مفع عمى معشى االمتحاف والتعحيب؛ ألنو إنحار بسعشى أحخؽ، ولكغ األولى حسل ىحا ال

لكفار قخير الحيغ يؤذوف السؤمشيغ وال سيسا السدتزعفيغ مشيع ويفتشػنيع عغ ديشيع، 
ويؤيج ىحا السحسل قػلو تعالى: ﴿ ُثعَّ َلْع َيُتػُبػا﴾ فإف أصحاب األخجود قج ماتػا عمى 

 .(ٚٗ)الكفخ، والحي يخجي ليع أف يتػبػا ويؤمشػا ىع كفار قخير
ومسا يشبغي أف يعمع أف فتشػا بسعشى عحبػا بالشار ىػ قػؿ كثيخ مغ الدمف مشيع ابغ 

إال أف تفديخ الذيخ كشػف مغ الشفاسة بسكانة ال  (ٛٗ)عباس وقتادة والزحاؾ ومجاىج،
، وفي بعس األحياف (ٜٗ)يسكغ أف تشكخ، رغع أف العبلمة ابغ عاشػر سبقو إلى ىحا

آخخ اعتسادا عمى آية أخخى ال تجؿ عمى ما ذىب إليو يخجح الذيخ كشػف قػال عمى 
الذيخ الكخيع، بل فيو رد لسا جاء عغ بعس الدمف ومخالفة لمدياؽ كسا حرل ذلظ 
َجُخ َيْدُجَجاِف﴾ حيث يقػؿ الذيخ كشػف: "...وأما  عشج تفديخه قػلو تعالى ﴿ َوالشَّْجُع َوالذَّ

الشبات ومقابمو الذجخ، وقيل ىػ الشجع الشجع فقيل إف السخاد بو ىيشا ما ال ساؽ لو مغ 
َساَواِت َوَمْغ  َ َيْدُجُج َلُو َمْغ ِفي الدَّ الحي في الدساء ويجؿ لو قػلو تعالى: ﴿ َأَلْع َتَخ َأفَّ َّللاَّ

َوابُّ َوَكِثيٌخ ِمَغ الشَّاسِ  َجُخ َوالجَّ ْسُذ َواْلَقَسُخ َوالشُُّجػـُ َواْلِجَباُؿ َوالذَّ ﴾ والسخاد  ِفي اأْلَْرِض َوالذَّ
 .(ٓ٘)بدجػدىا الخزػع والحلة واالفتقار"

 وأنت بريخ بأف ىحا التخجيح ليذ في محمو لثبلثة أمػر:
أف اآلية التي استجؿ بيا الذيخ يختمف سياقيا عغ آية الخحسغ؛ وليحا ال تعصيشا  . أ

 تخجيحا ضاىخا ألحج القػليغ دوف اآلخخ فتبقى السدألة عائسة.
ي ال ساؽ لو ىػ قػؿ كثيخ مغ السفدخيغ سمفا وخمفا إف تفديخ الشجع بالشبات الح . ب

مشيع ابغ عباس وسعيج بغ جبيخ والدجي وسفياف الثػري ورجحو ابغ جخيخ وعميو 
 .(ٔ٘)اقترخ الدمخذخي وندبو اآللػسي لمجسيػر

إف الدياؽ يجؿ عمى ىحا فإف اآلية التي قبميا ذكخت الذسذ والقسخ وىسا نجساف  . ت
ىحه اآلية نبتتيغ أرضيتيغ ليذ ليسا حخكة، وعميو  عمػياف ليسا حخكة ، ثع ذكخت

 (ٕ٘)فتحرل مقابمة جسيمة مغ خبلؿ ىحا التخكيب، بشاء عمى ىحا التفديخ.
وفي بعس األحياف يشقل عغ الدمف لتأييج قػؿ مغ األقػاؿ ويعقب عميو مخجحا لسا روى 

ٍد ﴾ حيغ يقػؿ: عغ أولئظ الدمف كسا وقع ذلظ عشج تفديخ قػلو تعالى: ﴿ َوَشْمٍح َمْشُزػ 
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"وىػ شجخ السػز نزج حسمو مغ أسفمو إلى أعبله قالو ابغ عباس وأبػ سعيج وأبػ 
ىخيخة وجساعة مغ التابعيغ، وقيل الصمح شجخ عطيع يكػف بأرض الحجاز مغ شجخ 

 العزاة ولو ثسخ، إال إنو ال ندبة بيشو وبيغ ما في الجشة.
 ال ندبة بيشو وبيغ ما في الجشة(وواضح تخجيحو لمقػؿ األوؿ عشجما قاؿ) إال إنو 

كسا نججه أحيانا يقجـ السعقػؿ اعتسادا عمى المغة، ويدػؽ التفديخ بالسأثػر بريغة 
ا﴾ يقػؿ  التسخيس "روي"، كسا حرل ذلظ عشج تفديخ قػلو تعالى ﴿ َسُأْرِىُقُو َصُعػدا

أنو جبل الذيخ كشػف " أي سأكمفو مذقة مغ العحاب، والرعػد والعكبة الرعبة، وروي 
 .(ٖ٘)في جيشع

وأنت بريخ بأف تقجيسو لمقػؿ الحي اختاره مبشي عمى المغة، وإف كاف القػؿ الثاني الحي 
 ساقو بريغة التسخيس ىشا أقػى ألمخيغ اثشيغ:

 (ٗ٘)إف فيو حجيثا مخفػعا مغ شخيق أبي سعيج الخجري رضي هللا عشو. . أ
 .(٘٘)إنو قػؿ كثيخ مغ الدمف والخمف . ب

ا بعبارة جدلة لبعس الدمف؛ لجدالة سبكيا وجساؿ لغتيا وحدغ وأحيانا يأتي مدتذيج
رونقيا كاستذياده بقػؿ سيجنا عسخ "الداعة خفزت أعجاء هللا إلى الشار، ورفعت 

 في معخض تفديخه لقػلو تعالى: ﴿َخاِفَزٌة َراِفَعٌة ﴾ " (ٙ٘)أولياء هللا إلى الجشة
 

 مشيجو في التعامل مع الفقو وأصػلو السصمب الثالث:
رغع أف ىحا التفديخ مخترخ إلى حج ما إال أف شبيعة بعس اآليات ىي شبيعة ذات 
شابع محتػ عمى أحكاـ، فبل يسكغ أف تفدخ إال ويحكخ معيا عشج تفديخىا ما يدتشبط 
مشيا مغ أحكاـ كدػر السجادلة والسستحشة والصبلؽ، وفػؽ ىحا كمو نجج الذيخ يحكخ 

األحكاـ التي تدتشبط مغ بعس اآليات التي في مػاشغ متفخقة ومػاضع متعجدة بعس 
يطغ كثيخ مغ الشاس أنيا ليدت أماكغ يسكغ أف يدتشبط مشيا أحكاـ، أو أنيا بعيجة عغ 
آيات األحكاـ كقػلو عشج تفديخه ألوؿ سػرة السصففيغ "وىحا الػعيج إف كاف ندؿ في ىحا 

اع األخخى كتصفيف الشػع مغ التصفيف الحدي لمسكياؿ والسيداف فيػ يذسل سائخ األنػ 
األجيخ في العسل وإسخافو فيسا يصمب مغ أجخة وكبخذ األثساف عشج الذخاء ورفعيا عشج 
البيع...، كسا يذسل التصفيف السعشػي بتشكيز مدايا الشاس وشعارات اآلخخيغ وتديج 
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السشتقز فيسا لو مغ ذلظ، فقانػف اإلسبلـ في ىح ونحػه ىػ قػلو تعالى : ﴿ اَل 
  (ٚ٘)َواَل ُتْطَمُسػَف ﴾ َتْطِمُسػَف 

وأنت بريخ بأف الذيخ عسع وعيج اآليات فأخح بعس األحكاـ غيخ الخافية واألكثخ 
عشج تفديخ قػؿ هللا تعالى ﴿ َوَأْنَدْلَشا اْلَحِجيَج ِفيِو َبْأٌس َشِجيٌج ﴾  –وضػحا وبيانا قػلو 

ولسا كانت القػة التذخيعية ال بج ليا مغ قػة تشفيحية تؤيجىا وتحػي أحكاميا عمى الشاس 
 الحجيج مع الكتاب وجعمو حاميا لو ومجافعا عشو، فمػاله ما حسيت حكيقة وال أندؿ هللا

قيخ ضالع؛ ولحلظ قاؿ تعالى ﴿ ِفيِو َبْأٌس َشِجيٌج َوَمَشاِفُع ِلمشَّاِس ﴾ أي في الحجيج قػة 
عطيسة ومشافع كثيخة إذ تتخح مشو األسمحة وأعتجة الحخب واآلالت الستشػعة لسختمف 

العامة، فيػ في مشافعو السادية كالكتاب في مشافعو األدبية، وذكخه  الرشائع والسخافق
 .(ٛ٘)معو إذف باستعسالو في حساية الحق ونرخ الجيغ 

وفي بعس األحياف ال يفعل ذلظ صخاحة لكشو يشقل استشباط األحكاـ عغ بعس مغ 
ا  تقجمو؛ كسا حرل ذلظ عشج تفديخه لقػلو تعالى ﴿َعاِلُع اْلَغْيِب َفبَل ُيْطِيخُ  َعَمى َغْيِبِو َأَحجا

 ِإالَّ َمِغ اْرَتَزى ِمْغ َرُسػٍؿ ﴾
عمى نفي كخامات  -يعشي اآلية–حيغ يقػؿ الذيخ كشػف "... قاؿ ابغ جدي واستجؿ بيا 

األولياء الحيغ يجعػف السكاشفات؛ فإف هللا خز االشبلع عمى الغيب بالخسل دوف 
والتشجيع وسائخ الػجػه التي يجعي أىميا غيخىع، وفييا أيزا دليل عمى إبصاؿ الكيانة 

 (ٜ٘)االشبلع عمى الغيب؛ ألنيع ليدػا مغ الخسل"
وما إف يشتيي مغ نقل كبلـ اإلماـ ابغ جدي حتى يعقب عميو قائبل : " وال يخفى أف 

 (ٓٙ)الجغ أيزا مسغ تذسمو اآلية فيع مرخوفػف عغ االشبلع عمى الغيب..
ا مغ األحكاـ التي يختزييا ال يشقل نرا، وإف وأنت تخى أف الذيخ في حالة نقمو حكس

فيعقب عميو بسا يخاه مشاسبا، وىحه ىي حالة اإلنداف الحاذؽ  -كسا حرل أعبله –نقل 
 الستسخس في االستشباط والشطخ الجقيق في األحكاـ.

ورغع ىحه السيدات فإف لمذيخ كشػف بعس سبقات القمع التي قل مغ يدمع مشيا ،مغ 
يخه آلية  "وإذا قخئ عمييع القخآف ال يدججوف" وليذ ىحا السػضع ذلظ قػلو عشج تفد

 .(ٔٙ)سججة عشج جسيع األئسة كسالظ، فالسخاد عسـػ الدجػد الحي ىػ العبادة والصاعة" 
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وأنت خبيخ بأف ىحه العبارة تشقريا الجقة في السعمػمة والتعبيخ، فالجسيػر عمى 
اإلماـ مالظ وجسيػر أصحابو الدجػد ىشا وسائخ سججات السفرل األخخى، وخالف 

والذافعي في القجيع وجسيػر اإلباضية، فقالػا بعجـ الدجػد ىشا وفي سائخ سػر 
 ولكل وجية ىػ مػلييا. (ٕٙ)السفرل

أما مشيجو في التعامل مع أصػؿ الفقو فإف الخجل ليذ مسغ يقعقع خمفو بالذشاف في 
عمى سبيل السثاؿ قػلو: " فإذا ىحا العمع، فقج ذكخ كثيخا مغ العبارات األصػلية، مشيا 

كاف الجبل وىػ جساد مدتعجا لمتأثخ بجعػة الكتاب العديد فكيف بالشفػس البذخية 
والزسائخ اإلندانية الميع إال أف تكػف محكػما عمييا بالذقاء والعياذ باهلل، فتربح 

، وقػـ أقدى مغ الحجخ، وىػ ما نعاه هللا عمى قـػ جعمػا القخآف دبخ آذانيع فمع يتبخوه
ـْ َعَمى  آخخيغ نفزػا أيجييع مشو وىجخوه فقاؿ في إحجى اآلي ﴿ َأَفبَل َيَتَجبَُّخوَف اْلُقْخَآَف َأ
ُسػُؿ َيا َربِّ ِإفَّ َقْػِمي اتََّخُحوا َىَحا اْلُقْخَآَف  ُقُمػٍب َأْقَفاُلَيا﴾ وقاؿ في آية أخخى ﴿ َوَقاَؿ الخَّ

ػ فحػى الخصاب في اآلية التي نحغ َمْيُجػراا ﴾ فسا حخصت بو ىتاف اآليتاف  ى
 (ٖٙ)برجدىا

، ولع يكتف (ٗٙ)فأنت تخى أف الذيخ استخجـ عبارات أصػلية أصمية ىي فحػى الخصاب
لقػلو تعالى  (٘ٙ)بحلظ بل استشبط أحكاما بشاء عمى ذلظ ، وىحا عيغ ما فعمو عشج تفديخه

يبلا ﴾ ، بل إنو كثيخا ما يخدد عبارة "والعبخة ﴿ ِإفَّ َناِشَئَة المَّْيِل ِىَي َأَشجُّ َوْشئاا َوَأْقَػـُ قِ 
  (ٙٙ)بعسػـ المفع ال بخرػص الدبب"

قػلو عشج تفديخه آلخخ سػرة الشرخ " وىػ تعالى لع يدؿ كحلظ  -إف شئت–واقخأ معي 
 (ٚٙ)تػابا فبل مفيػـ لمساضي ىشا، وكحلظ كل آية مثميا.

 ة أصػلية معخوفة.فأنت تخى أف الذيخ استخجـ كمسة "ال مفيـػ لو" وىي عبار 
وجساع القػؿ إف الذيخ كشػف جسع بيغ الفقو واألصػؿ في بعس األماكغ وفخؽ بيشيسا 

 في مػاشغ أخخى حيث جعل لكل مكاف ما يشاسبو.
 : مشيجو في التعامل مع المغةالسصمب الخابع

المغة العخبية ىي وعاء القخآف الحاضغ لو، فسغ لع يأخح مشيا بشريب فبل حع لو في 
التفديخ وال في العمـػ األخخى وىي متذبعة األغخاض كثيخة الفشػف، وحدبي أف أذكخ 

 أىع مباحثيا وكيف تعامل الذيخ كشػف معيا.
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فالذيخ معخوؼ عشو حبو لمعخبية وولعو بيا فيػ أحج أعزاء مجامع المغة العخبية 
قميبل ما  السذيػرة، وإذا كاف األمخ كحلظ فإف الذيخ كشػف أستاذ في الشحػ إال أنو

يتعخض في تفديخه ىحا لمسباحث الشحػية إال في بعس السباحث كسباحث حخوؼ الجخ 
كقػلو عشج تفديخه آلخخ سػرة اليسدة"... وقج يخاد بالعسج األبػاب فالسعشى أنيا مؤصجة 

 .(ٛٙ)عمييع بأبػاب ذات أعسجة مسجودة وفي حيشئح بسعشى الباء
 يكاد يسخ بدػرة إال يحكخ بعزا مغ ىاتيظ أما في باب البياف فحجث عشو وال حخج فبل

الجرر الحداف، كقػلو عشج تفديخه قػلو تعالى ﴿ َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع ﴾ : وىحا نياية 
الكساؿ اإلنداني الحي يسكغ أف يبمغو بذخ؛ فإف الثشاء مغ العطيع بالخمق العطيع عميو 

حخوؼ السؤكجة والجسمة االسسية لسا صمى هللا عميو وسمع مع التأكيج لحلظ بالقدع وال
، وكقػلو عشج تفديخه لبجاية سػرة عبذ: (ٜٙ)يحيخ العقػؿ في عطسة ىحا الخسػؿ.."

وذكخه بمفع الغائب تمصفا بو صمى هللا عميو وسمع وإكخاما لو عغ مػاجيتو بالعتاب 
قػلو ، وأحيانا يعمل سبب تكخار بعس األلفاظ فيقػؿ معمبل تكخار (ٓٚ)ومكافحتو بالخصاب

َباِف ﴾ : وكخرت ىحه اآلية إحجى وثبلثيغ مخة لمتحكيخ  تعالى ﴿ َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَسا ُتَكحِّ
 (ٔٚ)والتقخيخ بشعع هللا تعالى عمى العباد التي يشكخىا الكفار ويشكخوف السشعع بيا "

نا أما مغ حيث استعساؿ ألفاظ المغة فيػ يدتخجـ لغة قخيبة إلى فيع عامة الشاس، وأحيا
يدتخجـ أسمػبا أدبيا رائعا في إيراؿ ما يخيج إيرالو كقػلو عشج تفديخه قػلو تعالى: ﴿ 
َوَقْػـَ ُنػٍح ِمْغ َقْبُل ِإنَُّيْع َكاُنػا َقْػماا َفاِسِقيَغ ﴾ ىحا ومثل كفخ السعرية في أخح هللا 
لراحبيا إف لع يتب ويدتقع عمى الصخيقة، والسدمسػف اليـػ غارقػف في بحخ 

صي، ولحلظ ضخبيع هللا بعرى الحؿ فبل يخفعيا عشيع حتى يفيئػا إلى أمخ ربيع، السعا
  (ٕٚ)و األمخ مغ قبل ومغ بعج.

وكقػلو عشج تفديخه آية ﴿ َيْحَدُبػَف ُكلَّ َصْيَحٍة َعَمْيِيْع ﴾ أي يطشػف كل نجاء استعجاء 
عمييع ألنيع يخافػف أف يكػف أمخىع افتزح فجعا ذلظ إلى البصر بيع وكاد السخيب أف 

 (ٖٚ)يقػؿ خحوني.
 أما مغ جية استذياده باألبيات ألجل السعاني المغػية فيي تكاد تكػف معجومة.

صة القػؿ إف الذيخ كشػف استصاع بححاقة بارعة أف يػضف المغة في مػاشغ كثيخة وخبل
 إال أف السعرـػ ىػ صاحب القبخ.
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ْنَداَف َلَيْصَغى ﴾  فيشالظ سبقات قمع ومغ ذلظ قػلو عغ تفديخه لقػلو تعالى: ﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
بعج صجر الدػرة  كبل ىشا بسعشى إال االستفتاحية، افتتح بيا ىحا الكبلـ الحي ندؿ

 (ٗٚ)بسجة
وأنت خبيخ بأف معشى كبل ىشا ىػ الخدع والدجخ وقيل إنيا بسعشى حقا، أما كػنيا بسعشى 
أال االستفتاحية فيػ بعيج، وإلى السعشى األوؿ ذىب العبلمة الدمخذخي وأبػ حياف 

، حتى إف األوليغ وابغ عاشػر لع يحكخوا غيخه، وبيحا تعمع (٘ٚ)واآللػسي وابغ عاشػر
 أف ىحا ىػ أحج السػاضع التي سبق فييا قمع الذيخ كشػف.

فيي مغ األخصاء الذائعة إذ لع تخد  (ٙٚ)ومسا سبق بو قمسو استخجامو لكمسة "وبالتالي"
في الكتب القجيسة، ويدتخجميا السعاصخوف ليكػف ما بعجىا عمة لسا قبمو، وىحا غيخ 

الذائعة "وبالتالي: شبو  صحيح حتى قاؿ دمحم العجناني صاحب كتاب معجع األخصاء
  (ٚٚ)جسمة ركيكة ججا وال أدري كيف وصمت إلى عجد كبيخ مغ كتابشا"

 السصمب الخامذ: مشيج الذيخ كشػف في التعامل مع الخوايات اإلسخائيمة والتأريخية
مغ يشطخ إلى كتاب الذيخ كشػف ال يكاد يجج رواية إسخائيمة واحجة ولعل ىحا مسا يكتب 

ولع يعقب عمييا وليتو  (ٛٚ)تاب، أما الخوايات التأريخية فقج ذكخ بعزيافي ميدات ىحا الك
 لع يحكخىا.
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 السبحث الخابع
 مشيجو في التعامل مع عمػـ القخآف

 مشيجو في التعامل مع القخاءات السصمب األوؿ
 تسييج:

بدبب اخترار تفديخه وكػنو يتحجث  –كع ىي كثيخة عمػـ القخآف إال أف الذيخ كشػف  
عغ الدبع األخيخ مغ القخآف لع يعخج عمى كثيخ مشيا لكششي أستصيع القػؿ بأنو شػؼ 
عمى أىسيا واستخجميا  كأدوات في التفديخ، ومسا استخجمو القخاءات؛ إذ يحكخ الذيخ 

إال أنو يؤخح عميو في ىحا الباب أنو لع يخجع إلى الكتب بعس القخاءات  -أحيانا–كشػف 
السعتسجة في القخاءات بل عمى بعس كتب التفديخ التي ال تعيخ لؤلمخ أىسية قرػى كسا 

َيْػـَ َنُقػُؿ ِلَجَيشََّع ﴾ إذ يقػؿ الذيخ كشػف ما نرو : "قخأ  حرل ذلظ عشج قػلو تعالى: ﴿
التكمع بالغيبة، وفي قخاءة غيخه نقػؿ بالشػف،  نافع يقػؿ بالياء عمى سبيل االلتفات مغ

 (ٜٚ)وىحا إخبار مغ هللا عد وجل بأنو يقػؿ لجيشع يػـ الكيامة 
 (ٓٛ)وىحا الكبلـ غيخ دقيق؛ ألف ىشالظ مغ شارؾ نافعا مغ الدبعة وىػ أبػ بكخ شعبة
 الخاوي الثاني لعاصع، والذيخ لع يحكخه بل إف عبارتو تػىع أف شعبة مع الجسيػر.

عشج تفديخه  –األدىى مغ ذلظ أف يحكخ قخاءة ويقػؿ بأنيا شاذة اقخأ معي قػلو  بل
 .(ٔٛ)"فتبيشػا أي حققػا أمخه وقخئ شاذا فتثبتػا" -لدػرة الحجخات

وأنت خبيخ  بأف ىحه قخاءة متػاتخة قخأ بيا حسدة والكدائي مغ الدبعة وخمف مغ 
يشيا تبعا لبعس الستقجميغ ومغ ، وأحيانا يحكخ القخاءات دوف ندبة ويخجح ب(ٕٛ)العذخة

، ولع يحكخ (ٖٛ)ذلظ ما قالو عشج تفديخه سػرة الفاتحة "وقخئ مالظ، وقخاءة ممظ أرجح"
سبب ذلظ الرشيع؛ ألف الستػاتخ مغ القخاءات مقبػؿ عشج األمة جسيعيا، وتخجيح قخاءة 

 عمى أخخى ال مدػغ لو، إذ كل مشيا قج صح بل تػاتخ.
 التعامل مع أسباب الشدوؿ وعمع السشاسبات : مشيجو فيالسصمب الثاني

عمع سب الشدوؿ مغ العمـػ السيسة التي يشبغي لمسفدخ أف يعتشي بيا، وىكحا كاف 
الذيخ كشػف يفعل فقج ضيخ اعتشاؤه بيحا العمع في مػاشغ عجة مغ كتابو ، وقج كاف  

أوؿ أسمػبو رائعا اختمف بو عغ جسيػر السفدخيغ فيػ ال يأتي بدبب الشدوؿ في 
الدػرة أو  اآلية بل يخالف في األسمػب، فأحيانا يحكخ سبب الشدوؿ قبل تفديخ الدػرة 
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، وأحيانا يأتي بعج تفديخ اآلية كسا حرل ذلظ (ٗٛ)كسا حرل مع بجاية  سػرة السجادلة
 (٘ٛ)عشج تفديخه ألوؿ سػرة الخحسغ فقج ذكخ أوال تفديخ اآليات ثع ساؽ سبب الشدوؿ.

سبب الشدوؿ أثشاء تفديخه لآليات، وكأنو يزسغ التفديخ سبب  وفي بعس السػاشغ يحكخ
الشدوؿ، اقخأ معي لشدتستع بيحا األسمػب الخائع عشج تفديخه سػرة الحجيج لقػلو تعالى: 

ِ َوَرُسػِلِو َوَأْنِفُقػا ِمسَّا َجَعَمُكْع ُمْدَتْخَمِفيَغ ِفيِو َفالَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوأَ  ﴿ ْنَفُقػا َلُيْع َآِمُشػا ِباهللَّ
َأْجٌخ َكِبيٌخ ﴾. يقػؿ الذيخ كشػف: " وىحا تيػيغ لذأف الساؿ والستاع وحث عمى إنفاقو 
في سبيل هللا، وقج ندلت ىحه اآلية في غدوة العدخة وىي غدوة تبػؾ، وكانت في وقت 
شجة، فمحلظ سسيت غدوة العدخة وأنفق فييا عثساف بغ عفاف ماال عطيسا وىػ السخاد 

﴿َفالَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوَأْنَفُقػا َلُيْع َأْجٌخ َكِبيٌخ ﴾ " ولكشيا ال تختز بعثساف فيي لكل  بقػلو:
 .(ٙٛ)مغ أنفق في سبيل هللا وىػ مؤمغ إلى يػـ الكيامة"

فأنت تخى أف الذيخ أتى بدبب الشدوؿ خبلؿ تفديخه لآلية، ثع عقب عمى ذلظ أف العبخة 
 إال أنو يؤخح عمى الذيخ كشػف أمخاف، ىسا: بعسػـ المفع ال بخرػص الدبب

أنو لع يمتـد بحكخ الرحيح مغ سبب الشدوؿ بل يحكخ الزعيف تبعا لسغ سبقو  - أ
 مغ السفدخيغ.

أنو يدػؽ سبب الشدوؿ بأسمػبو ال كسا أورده الخواة، وىحا قج يكػف مأخحا،  - ب
 وقج يعج أحيانا مغ الفزائل.

عميو إال في القميل الشادر فقج استخجمو لمخبط  أما عمع السشاسبة فقج كاف قميبل ما يعخج
بيغ آيات الدػرة الػاحجة في بعس السػاضع الشادرة مشيا عمى سبيل السثاؿ كالحي 
حرل عشج تفديخه آلخخ آيات سػرة الحاريات إذ يقػؿ الذيخ كشػف "... أي في ذلظ 

حػاؿ األقػاـ اليـػ اليائل؛ وكاف ىحا ختاـ الدػرة بسشاسبة ما سيق قبمو مغ بياف أ
 .(ٚٛ)السكحبيغ لخسميع فيػ مختب عمى ذلظ تختيب الشتيجة عمى السقجمة" 

–وأما الحي يكػف  بيغ الدػر فقج ذكخه في مػاشغ عجة، ومغ أحدغ ما ذكخه قػلو 
: "جاءت سػرة الصبلؽ كالشتيجة لسا  -عشجما ربط بيغ سػر التغابغ والصبلؽ والتحخيع

خ مغ فتشة  األزواج واألوالد، وىي أكثخ أسباب تزسشتو سػرة التغابغ مغ التححي
ما وقع لمشبي صمى هللا عميو الصبلؽ، وجاءت سػرة التحخيع في أثخىا كالتخمز لحكخ 

السذاكل الدوجية، وما شخعو هللا  عد وجل لحلظ مغ األحكاـ، وأدب بو أميات وسمع مغ 
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يشداقػا في تيار الفتشة السؤمشيغ رضي هللا عشيغ مغ اآلداب ليعتبخ بحلظ السؤمشػف وال 
 (ٛٛ)التي تقػض البيػت وتيج أركاف السجتسع.."

 وىػ لعسخي كبلـ رائع وحدغ جسيل فميتو عسسو عمى بكية الدػر.
 

 : مشيجو في التعامل مع السكي والسجنيالسصمب الثالث
أمكية ىي أـ  -في األعع األغمب–يحكخ الذيخ كشػف في مقجمة تفديخ كل سػرة 

 (ٜٛ)مجنية؟
وأحيانا يفرل ويشقل عغ الدمف ما قيل في الدػرة؛ كسا حرل مع سػرة التغابغ حيث 
يقػؿ: " سػرة التغابغ قاؿ عصاء ىي مكية إال ثبلث آيات مغ قػلو تعالى: ﴿َآَمُشػا ِإفَّ 

 (ٜٓ)ِمْغ َأْزَواِجُكْع﴾ إلى آخخىغ يعشي فيي مجنية وىػ قػؿ ابغ عباس أيزا..." 
عمى ما نقمو عغ الدمف ولع يخجح شيئا، وفي بعس ومع كل أسف ال يعقب شيئا 

السػاشغ ال يحكخ ذلظ في أوؿ الدػرة لكشو في وسصيا كسا حرل مع سػرة السمظ؛ إذ لع 
يحكخ في أوليا بل في وسصيا حيث يقػؿ: "... وىحه الدػرة كباقي الدػر السكية كميا 

لة الشبي صمى هللا  تجور حػؿ إثبات وجػد هللا عد وجل ووحجانيتو وعسـػ قجرتو ورسا
   (ٜٔ)عميو وسمع والبعث والحداب..."

ومسا يؤخح عميو في ىحا السجاؿ أنو رجح في بعس الدػر خبلؼ ما عميو  
، (ٕٜ)الجسيػر أو ما ىػ صحيح لمجليل الجاؿ عميو كدػرة الكػثخ حيث ذكخ أنيا مكية

 . (ٖٜ)الشػوي"والرحيح أنيا مجنية، يقػؿ الديػشي: " الرػاب أنيا مجنية ورجحو 
والرحيح أنيا مجنية حتى قاؿ ابغ (ٜٗ)وكحا الحاؿ مع سػرة الشرخ حيث ذكخىا أنيا مكية

 (ٜ٘)عاشػر:" وىي مجنية باالتفاؽ"
ولع يحكخىا الديػشي في الدػر السختمف فييا مغ حيث مكيتيا أو مجنيتيا، بل ذكخىا 

 (ٜٙ)في سياؽ الدػر السجنية. 
 أسساء الدػر السصمب الخابع: مشيجو في تعاممو 

دوف أف يعمل أو يحكخ دليل  (ٜٚ)يحكخ الذيخ كشػف في بجاية كل سػرة اسسيا السذيػر
التدسية أو يخبط ذلظ بسقاصج الدػر كسا حرل ذلظ مع سػرة الػاقعة والحجيج 

 .(ٜٛ)والتغابغ



 تفسير سور المفصل للشيخ صبدالله كنون نظرة في المنكج وأسلوب التجديد دراسة استقرائية نقدية   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                ٜ٘  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
 صفر 1                                                                                                 

 هــ1111                                                                                                                
  

                                                                                                    أيلول 03                                                                                                                       
 م1319                                                                                                                

 57                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

وفي بعس األحياف يحكخ أكثخ مغ تدسية ويحاوؿ أف يعمل بعزيا كسا وقع ذلظ مع 
، والشزيخ قػـ (ٜٜ)سػرة الحذخ حيث يقػؿ : "تدسى ىحه سػرة الحذخ وسػرة الشزيخ 

مغ الييػد سكشػا السجيشة ولسا قجـ الشبي صمى هللا عميو وسمع مياجخا عاىجوه عمى أف 
لعيج فأجبلىع عشيا إلى الذاـ، وىحا ىػ السخاد ال يقاتمػه وال يقاتميع ثع نقزػا ا

 (ٓٓٔ)بالحذخ".
 فأنت تخى أف الذيخ أتى باسسيغ لمدػرة الكخيسة وعمل وجو تدسية الدػرة بكل مشيسا.

، لكشو  في (ٔٓٔ)وفي بعس األماكغ يحكخ ثبلثة أسساء كسا وقع ذلظ مع سػرة الفاتحة
 .-سا قمت مغ قبلك–ذلظ كمو لع يبيغ لشا األسساء التػقيفية مغ غيخىا 

 السصمب الخامذ: مشيجو في التعامل مع أوؿ وآخخ ما ندؿ، والخسع السرحفي
تعخض الذيخ كشػف لسبحث أوؿ ما ندؿ ثبلث مخات في كتابو ىحا وكاف أوؿ مخة 
يتعخض فييا ليحا عشج مبجء تفديخه لدػرة السجثخ، وقج أشار إلى أنيا ليدت أوؿ ما 

 (ٕٓٔ)ندؿ.
خ أوؿ سػرة "اقخأ" نز عمى أنيا أوؿ ما ندؿ فقاؿ:" وعشجما جاء إلى تفدي 

ىحه اآليات الكخيسة ىي أوؿ ما ندؿ مغ القخآف عمى الشبي صمى هللا عميو وسمع كسا 
ثبت في الرحيح، وكػف أوؿ ما ندؿ ىػ األمخ بالقخاءة دليل قاشع عمى أف الجعػة 

لكػف ألنو الدبيل اإلسبلمية أساسيا العمع، وعمى الخرػص العمع الحي يكذف أسخار ا
 (ٖٓٔ)السػصل إلى معخفة الحق". 

والسخة الثالثة التي ذكخ عشجىا أوؿ ما ندؿ ىي عشج بجاية تفديخه لدػرة الفاتحة فقاؿ : 
"وتدسى ىحه الدػرة الكخيسة فاتحة الكتاب ألنيا تقع في أولو وبيا يفتتح، وإف لع تكغ 

 .(ٗٓٔ)أوؿ ماندؿ"
لة أوؿ ما ندؿ فيػ يختار رأي الجسيػر، ثع فأنت تخى أف الذيخ كشػف واضح في مدأ

إنو أحدغ الخبط أيسا إحداف بيغ ندوؿ أوؿ كمسة اقخأ وما يجعػ إليو اإلسبلـ فأحدغ 
هللا إليو كسا أحدغ، أما آخخ ما ندؿ فقج مخ عميو بدخعة خاشفة عشج تفديخه لدػرة 

يا الجقة فقج ، وعبارتو ىحه تطيخ في(٘ٓٔ)الشرخ فقاؿ: "وكانت آخخ ما ندؿ مغ الدػر"
جعل سػرة الشرخ آخخ ما ندؿ مغ الدػر ولع يقل عمى اإلشبلؽ إنيا آخخ ما ندؿ، وىحا 

 ىػ الرحيح.
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 وأما قزية الخسع وأعشي بيا رسع السرحف فمع يتعخض ليا إال في مػضعيغ:
اِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكٍخ ﴾  .أوليسا في سػرة القسخ عشج تفديخه لقػلو تعالى ﴿َيْػـَ َيْجُع الجَّ

 .(ٙٓٔ)حيث يقػؿ الذيخ كشػف ذاكخا ومعمبل " بححؼ حخؼ العمة فييسا تخفيفا
وأنت خبيخ بأف ىحا التعميل غيخ مقشع، فسغ السعمـػ أف القخآف معجد بخسسو كسا ىػ 
معجد بشطسو، وعميشا حيشئح أف نبحث عغ عمة أخخى أقخب إلى اإلعجاز القخآني مشيا 

ؿ في ىحا السػضع ىػ أف السػقف ىشا مػقف إلى شخيقة الكتابة، والحي يسكغ أف يقا
يـػ الكيامة، وفيو إشارة إلى الدخعة فمسا كاف األمخ فيو سخعة مغ حيث وقػع ذلظ 
ححفت الػاو، وكأف أمخا سيحجث بيغ عذية وضحاىا، فكسا أف أمخ حجوث الكيامة آت 

ع عشج بدخعة البخؽ فكحلظ األمخ مع الكتابة حيث دلل عمى الدخعة بححؼ الػاو والعم
 هللا.

أما السػضع الثاني الحي ذكخ فيو قزية الخسع ىػ عشج تفديخه ألوؿ سػرة الفجخ حيث 
 .(ٚٓٔ)يقػؿ: "وححفت الياء مغ يدخي لسػافقة رؤوس اآلي" 

وأنت عمى عمع بأف ىحا التعميل ليذ دقيقا وفيو مغ العسػمية ما ال يخفى، والحي يسكغ 
أف يقاؿ ىشا مغ تعميل ىػ أف ححؼ الياء إنسا ألجل مخاعاة سخعة سخياف الميل وجخيانو 
وحخكتو، ولسا كاف األمخ كحلظ ححفت الياء داللة عمى ىاتيظ الدخعة ال مغ أجل مخاعاة 

صمة لع تخاع فييا مثل ىحه األمػر فمساذا ىشا مثبل وهللا أعمع رؤوس اآليات، فكع فا
 وأحكع.
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 السبحث الخامذ
 مطاىخ التججيج عشج الذيخ كشػف 

 : تججيجه في ربط اآليات بالػاقع السعاصخ السصمب األوؿ
البج لمسفدخ السدمع السعاصخ الحي يخيج أف يبمغ دعػتو إلى الشاس كافة حق التبميغ مغ 
أف يكتب لعرخه ويخبط أمدو بيػمو ويػمو بغجه؛ ذلظ أف القخآف صالح لكل زماف ومكاف، 
وصمػحو ىحا يشبغي أف يكػف واقعا معاشا ممسػسا، ولكل زماف رجالو، ومغ ىؤالء 

بيغ الفيشة واألخخى أف يخبط –فتئ مغ  خبلؿ تفديخه صاحبشا الذيخ كشػف الحي ما 
اآليات الكخيسة بالػاقع، اقخأ معي عشجما يخبط تفديخ قػلو تعالى: ﴿ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَِّ 
َأْتَقاُكْع﴾ بالػاقع السعاصخ إذ يقػؿ : "وىحه اآلية قج سبقت كل الفمدفات وأزرت بكل 

لقاعجة العطيسة قاعجة السداواة بيغ الشاس مغ كل األديػلػجيات في تأصيميا ليحه ا
جشذ ولػف، ورفعت اإلسبلـ فػؽ كل األدياف والسحاىب إذ جعمتو ديغ اإلندانية جسيعيا 
ال فخؽ بيغ أبيزيا وأسػدىا وذكػرىا وإناثيا... وعسل السدمسػف في حاضخىع 

رخي الحي تتخبط وماضييع عمى ىحا السبجأ فمع يعخفػا قط حالة مغ حاالت التسييد العش
فيو اآلف شعػب ودوؿ مغ ببلد الحزارة العرخية، وندسييا حزارة مغ باب التجػز 
وإال فإف السجتسع الحي يبشى عمى التسييد بيغ أفخاده مجتسع في حاجة شجيجة إلى تمقي 

 .(ٛٓٔ)دروس الحزارة الحكيكية مغ نبعيا الرافي وىػ اإلسبلـ
ِ َشْيئاا  واقخا معي تعقيبو عمى قػلو تعالى : ﴿ َلْغ ُتْغِشَي َعْشُيْع َأْمَػاُلُيْع َواَل َأْواَلُدُىْع ِمَغ َّللاَّ

﴾ حيث يقػؿ وأكثخ السدمسيغ اليـػ عمى ىحا الحاؿ فإنيع خالفػا أوامخ هللا وابتجعػا في 
الجيغ ما ليذ مشو، فأعصػا بحلظ فكخة سيئة عغ اإلسبلـ لؤلجانب، كانت مغ أكبخ 

وانرخافيع عشو، ومغ ثع قاؿ كثيخ مغ السرمحيغ إف اإلسبلـ العػامل في ازدرائيع لو 
 .(ٜٓٔ)محجػب بالسدمسيغ"

ثع ما عميظ إال أف تتمػ آخخ سصػر كتبيا في آخخ تفديخ سػرة الجسعة فقج ألسح إلى 
واقع مؤلع في بعس السجتسعات اإلسبلمية حيث يقػؿ " وقج رأيت أف ىحا اإلنكار الذجيج 

ة مخة واحجة ولغخض شخعي فكيف يقاؿ فيسغ يتخمف وقع عمى السشرخفيغ عغ الجسع
عشيا دائسا أو غالبا مغ غيخ عحر وال ضخورة؟ ال شظ أف ذلظ مغ االنحخاؼ عغ الجيغ 
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وتػلي غيخ سبيل السؤمشيغ. وأنت خبيخ بأف الذيخ ألسعي بأماكغ استغبلؿ الدشح فيػ 
 ى أمخ ميع .ال يجع فخصة مغ الفخص إال يشبو عمى قزية مغ القزايا أو يذيخ إل

وأحيانا يتكمف الشقل عغ بعس الغخب ليػصل إليشا رسالة ما، والمبيب باإلشارة يفيع، 
 قػلو عشجما يفدخ قػلو تعالى "وإنو لحدخة عمى الكافخيغ" -إف شئت–واقخأ معي 

أي نجامة عطيسة عمى ما فاتيع مغ اإليساف بو لسا يخوف مغ العحاب السعج ليع يػمئح 
الجنيا عمى مغ عخؼ حكيقتو ومشعو مغ التعرب األعسى مغ وىػ أيزا حدخة في 

اإليساف ومرجاؽ ذلظ قػؿ الػزيخ اإلنجميدي السذيػر غبلدتدػف: "ماداـ القخآف في 
 (ٓٔٔ)الجنيا فإف أوربا ال تأمغ غائمة السدمسيغ.

 
 : تججيجه في خجمة الجعػة السعاصخةالسصمب الثاني

و ودمو وعخوقو، فكثيخا ما يرخح ويمسح الذيخ كشػف تجخي الجعػة اإلسبلمية في لحس
إلى الجعػة إلى هللا تعالى، ويخبط ذلظ بسا يشاسبو مغ اآليات التي يفدخىا، وال أدؿ عمى 

: فالػاجب التفكخ في آيات هللا  -عشج تفديخه آلخخ سػرة الحذخ–ذلظ مغ قػلو 
حجوده وزواجخه  واالعتبار بسا تزسشتو مغ األمثاؿ والحكع والعسل بأوامخىا والػقػؼ عشج

 (ٔٔٔ)ال تبلوتو بالمداف فقط..."
فيحه دعػة صخيحة مشو لمعسل، وتارة يدتخجـ أسمػب الخد عمى دعػة باشمة ضج اإلسبلـ 
بأسمػب مشصقي واقعي عقمي، اقخأ معي ما سصختو يجه عغ الصبلؽ قبل الػلػج في 

بق الصبلؽ تفديخه الدػرة السعشػنة باسسو )الصبلؽ( حيث يقػؿ: بخح الخفاء فمع ي
تذخيعا ناشدا خاصا بالسدمسيغ يعيخىع بو الكتاب الغخبيػف ويتحرعػف بو إلى  الصعغ في 
اإلسبلـ قائميغ إف ما عقجه هللا فػؽ سساواتو ال يشقزو الخمق في األرض، يعشػف 
الدواج والصبلؽ، فيا ىي ذي األمع األوربية واألمخيكية قج عخفت وجو السرمحة في ىحا 

ري وأقخه أكثخىا فرار عشجىع قانػنا معسػال بو، بل إف بعزيع أسخؼ فيو التذخيع الزخو 
فرار إلى ما كاف عميو قبل اإلسبلـ مغ الفػضى والتدخيخ لمسرمحة الذخرية بيشسا 
ىػ عشج السدمسيغ مقيج بقيػد وال يجػز إال في الزخورة القرػى حيث يكػف استسخار 

 .(ٕٔٔ)الدوجية أمخا ال يصاؽ"
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خ مبادئ اإلسبلـ ومحاسشو التي أىمتو ألف يطيخه هللا عمى األدياف كميا وتارة ثالثة يحك
يِغ ُكمِِّو ﴾:  فيقػؿ الذيخ كشػف عشج تفديخه قػؿ الحق تبارؾ وتعالى: ﴿ ِلُيْطِيَخُه َعَمى الجِّ
"أي ليعميو عمى كل ديغ ويجعل كمستو فػؽ الكمع؛ ألنو الجيغ الكافل لدعادة البذخ 

ح والجدج السحقق لمتقجـ العمسي في كل عرخ ومرخ، فعقائجه الجامع بيغ مصالب الخو 
مؤيجة بالحجة والبخىاف، وعبادتو مبشية عمى إخبلص العسل وتدكية الشفذ، وأحكامو 

 (ٖٔٔ)وشخائعو ال أعجؿ مشيا وال أرحع.."
وتارة رابعة يبخىغ بأسمػب رصيغ ومشصق عمسي مكيغ مذخوعية الجياد في اإلسبلـ 

اَر َواْلُسَشاِفِقيَغ –ولساذا فخض؟ فيقػؿ  عشج تفديخه قػلو تعالى : ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ َجاِىِج اْلُكفَّ
: أمخ هللا بقتاؿ الكفار بعجما آذوا السدمسيغ وقاتمػىع، وكاف  -َواْغُمْع َعَمْيِيْع ﴾

السدمسػف يخيجوف أف يقابمػا اإلساءة بسثميا ولكشيع ال يؤذف ليع حتى بمغ الديل الدبى 
ئح أذف ليع في القتاؿ... فسغ يتيع اإلسبلـ بأنو انتذخ بالديف وأنو ديغ القتاؿ فقج وحيش

، ولػ كاف   غابت عشو الحكيقة وجيل أف قتاؿ السدمسيغ كاف مغ قبيل الجفاع ال اليجـػ
السدمسػف أىل قتاؿ وبغي لسا تدمط عمييع السديحيػف الحيغ أتقشػا صشاعة الحخب 

يغ بسا ىع بخاء مشو كسا قيل في السثل " رمتشي بجائيا والقتل وصاروا يخمػف السدمس
 (ٗٔٔ)واندمت..."

فأنت تخى كيف بخىغ الذيخ كشػف عمى مدألة الجياد ولساذا يرفيع غيخىع بياتيظ 
األوصاؼ والػاقع يذيج بخبلؼ ذلظ، وكأف الذيخ يشطخ بشػر هللا إلى واقعشا السؤلع في 

 ى هللا الذيخ كشػنا خيخ الجداء.أيامشا ىحه فإنا  وإنا إليو راجعػف وجد 
 

 : تججيجه بحكخ القزايا السيسة )قزية فمدصيغ(السصمب الثالث
العالع الحق ىػ مغ يعير مع قزايا أمتو وليا، وىكحا كاف الذيخ كشػف يفعل فسا إف 
يجج الفخصة سانحة إال يحكخ قزية مغ القزايا خاصة الداخشة مشيا، وأىسيا قزية 
 ُ َسا َيْشَياُكُع َّللاَّ فمدصيغ ولشقخأ معا ما كتبو عغ تمظ القزية عشج تفديخه لقػلو تعالى: ﴿ ِإنَّ

يِغ ﴾ حيث يقػؿ : "أي إنسا يشياكع عغ مػاالة ىؤالء الحيغ َعِغ الَِّحي َغ َقاَتُمػُكْع ِفي الجِّ
يحاربػنكع مغ أجل ديشكع اإلسبلـ ويعسمػف عمى إخخاجكع مغ أوشانكع بالطمع واإلرىاؽ  
ومرادرة الحخيات العامة التي يتستع بيا األفخاد واألمع مغ كل جشذ وقبيل، والحيغ 
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ي أعانػا الطالسيغ عمى استعبادكع وإجبلئكع مغ أراضيكع وىع ضاىخوا عمى إخخاجكع أ
 حمفاء الطالسيغ والسغتربيغ..؟

ومع األسف فإف سمػؾ السدمسيغ اليـػ يخالف ىحا األمخ اإلليي القاشع ولحلظ قحؼ في 
قمػبيع الخعب فأضاعػا فمدصيغ وخدخوا قزايا أخخى وكانػا ىع الطالسيغ ألنفديع بتخؾ 

 (٘ٔٔ)مغ عجـ مػاالة الكفار... " ما أمخىع هللا بو
فقج ذكخ الذيخ كشػف قزية فمدصيغ وذكخ معيا الجاء والجواء أما كبلمو عغ اآلخخيغ 
خاصة الييػد فقج كاف واضحا ضاىخا ال لبذ فيو وال غسػض ومغ ذلظ قػلو عشج تفديخه 

ُ َعَمْيِيْع َقْج َيِئُدػا ِمَغ اآْلَِخَخِة قػلو تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتَتَػلَّْػا َقْػماا َغِز  َب َّللاَّ
اُر ِمْغ َأْصَحاِب اْلُقُبػِر ﴾ نيى سبحانو وتعالى في آخخ الدػرة عغ مػاالة  َكَسا َيِئَذ اْلُكفَّ
الييػد كسا نيى في أوليا عغ مػاالة الكفار ليأخح السدمسػف في ىحا األمخ بالعديسة وال 

 (ٙٔٔ)يتػانػا فيو..."
كشػف بيغ في مشيجو إذ يفدخ اآليات حدبسا يسميو عميو الدياؽ القخآني  فالذيخ

 والػاقع العسمي دوف مجاممة أو مؤاربة ألي كاف.
 

 : تججيجه بحكخ اإلعجاز العمسي السصمب الخابع
لع يحكخ الذيخ كشػف في تفديخه لمدبع األخيخ مغ القخآف الكخيع قزية اإلعجاز العمسي 

وقج ذكخ ذلظ عشج تفديخه  (ٚٔٔ)يدسو إعجازا بل تحكيقا عمسياإال في مػضع واحج، ولع 
 قػلو تعالى: ﴿ َيْخُخُج ِمْشُيَسا المُّْؤُلُؤ َواْلَسْخَجاُف ﴾

 
 : تججيجه بالشقل عغ السجرسة العقمية ومػقفو مشياالسصمب الخامذ

إف الستتبع لمذيخ كشػف مغ حيث مػقفو مغ مجرسة السشار يجج أنو أمدظ بالعرا مغ 
إذ لع يأخح عشا كل شيء وفي الػقت  نفدو لع يبتعج عشيا ويتخكيا خمف ضيخه  وسصيا

، بل إنو (ٛٔٔ)وقج ذكخ كبل مغ الذيخ دمحم عبجه ودمحم فخيج وججي وأثشى عمييسا ثشاء شيبا
وأحيانا يشقل عشو ويحكخه   (ٜٔٔ)يشقل عغ األوؿ في مػاشغ عجة دوف أف يذيخ إلى ذلظ

ـِ اْلِسْدِكيِغ ﴾  حيث  باالسع كسا حرل عشج تفديخه قػلو تعالى : ﴿ َواَل َيُحسُّ َعَمى َشَعا
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يقػؿ: ".. وقج استشبط الذيخ دمحم عبجه مغ ىحه اآلية مذخوعية الجسعيات الخيخية؛ ألف 
 .(ٕٓٔ)التحاض عمى إشعاـ الفقخاء والعشاية بذؤونيع ىػ شخيقتيا

انا ال يدتصيع أف يخفي ميػلو نحػ ىاتيظ السجرسة وتأثخه بيا، اقخأ معي قػلو عشج وأحي
يٍل ﴾ أي شيغ محخؽ كاآلجخ فيي حجارة  تفديخه سػرة الفيل ﴿ َتْخِميِيْع ِبِحَجاَرٍة ِمْغ ِسجِّ

"  (ٕٔٔ)مغ نػع خاص... ال جـخ أف مفعػليا كاف كسفعػؿ حخب الجخاثيع اليـػ
 مع تحخيف ليا. (ٕٕٔ)خيخة مأخػذة مغ تفديخ الذيخ دمحم عبجهوأنت خبيخ بأف العبارة األ

وفي بعس السػاشغ نجج الذيخ كشػف يخالف دمحم عبجه دوف أف يقػؿ ذلظ أو يرخح بو 
في أف صجر سػرة  (ٖٕٔ)كسا حجث عشج كبلمو عمى أوؿ ما ندؿ فيػ يخجح رأي الجسيػر
قػؿ إف الذيخ كشػف كاف اقخأ ىػ أوؿ ما ندؿ، أما سػرة الفاتحة فميدت كحلظ وجساع ال

رجبل عطاميا وعراميا، إذ لع يأخح عغ مجرسة السشار كل شيء، ولع يػافقيا في كل ما 
 أتت بو وقالتو. وهللا أعمع وأحكع.

 : التججيج في الذكل والسزسػف السصمب الدادس
لدائل أف يدأؿ بعج ىحه الجػلة الحافمة الكاشفة لسخابئ كتاب الذيخ كشػف ىل مغ 

 الكتاب يزاؼ إلى مجرسة التفديخ؟ججيج في 
والجػاب عغ ذلظ بكل بداشة نعع وبكل تأكيج، فالستتبع لكتاب الذيخ كشػف يطيخ لو 

 التججيج في أمخيغ اثشيغ: أوليسا الذكل وثانييسا السزسػف.
أما مغ حيث الذكل فإنو لع يدبق إلى جعل تفديخ بيحا العشػاف أي تفديخ سػر 

بحج ذاتو، أضف إلى ىحا أف الذيخ كشػف كاف سيل  فيحا يعج تججيجا (ٕٗٔ)السفرل
العبارة سمذ األسمػب فيػ ال يكاد يبتعج عغ الدياؽ القخآني إال قميبل وعشج الحاجة 

 (ٕ٘ٔ)السمحة لحلظ.
أما ثالث األمػر التي تطيخ في تججيجه الذكمي ىػ جعمو تفديخ سػرة الفاتحة آخخ 

وىحا بخبلؼ الحي يشبغي أف يمتـد بو فقج كاف العمساء  (ٕٙٔ)التفديخ بعج سػرة الشاس
 الستقجمػف يفعمػف ذلظ؛ ألنو مػافق لمتختيب السرحفي الستفق عميو بيغ األمة.

 أما مغ حيث التججيج بالسزسػف فيسكغ أف يطيخ جميا في األمػر اآلتية: 
 (ٕٚٔ)اىتسامو بالجعػة إلى هللا ومحاولة ربط ذلظ بكثيخ مغ اآليات.  -ٔ
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اآليات بالػاقع السعاش في مختمف السياديغ كقزية فمدصيغ والسػقف ربصو  -ٕ
 (ٕٛٔ)مغ الييػد والغخب.

 أسمػبو األدبي الخائق الذائق عشج تفديخه لبعس الدػر. -ٖ
محاولة استشتاج أحكاـ ججيجة لػاقع الشاس السعاش كسا حرل ذلظ عشج تفديخه  -ٗ

 (ٜٕٔ)لدػرة السصففيغ والساعػف 
يػرة في التفديخ كتخجيحاتو في أوؿ سػرة تخجيحو لبعس اآلراء غيخ السذ -٘

 (ٖٓٔ)التيغ ووسط سػرة الجغ.
محاولة الذيخ اإلتياف بقجر أكثخ مغ الفػائج لمقارئ السعاصخ مغ حيث التفديخ  -ٙ

 والحجيث والفقو واألصػؿ والجعػة.
بعجه عغ اإلسخائيميات وقخبو مغ الشز القخآني وىحا يعج تججيجا وأي تججيج ال  -ٚ

غالب بل جل السفدخيغ وقعػا في شخاكيا مغ حيث يجروف  سيسا إذا عمسشا أف
أو ال يجروف والذيخ كشػف قج وفق في ىحا أيسا تػفيق إذ إنو لع يحكخ قرة 

 إسخائيمية واحجة.
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 الخاتسة
 بعج جػلة مع الذيخ كشػف وتفديخه )تفديخ سػر السفرل( يسكغ استشتاج ما يمي:

عمـػ كثيخة، كالفقو وأصػلو والحجيث الذيخ عبجهللا كشػف أديب لغػي مصمع عمى  -ٔ
 والتفديخ، وىحا ما أىمو ألف يشتج في حقل التفديخ.

مشيج الذيخ كشػف في تفديخه جسع بيغ األصالة والسعاصخة، فيػ مشيج قخيب  -ٕ
مغ مشيج الستقجميغ مغ حيث جسع السعمػمة ودقتيا، وحجيث مغ حيث األسمػب 

و لغة سيمة يفيسيا العػاـ والمغة السدتخجمة فأسمػبو أدبي رائق، ولغت
 والخػاص.

أحدغ التعامل مع العرخ وقزاياه مغ حيث اىتسامو بالجعػة إلى هللا ومحاولة  -ٖ
ربط ذلظ بكثيخ مغ اآليات التي فدخىا، كسا أنو لع يغفل واقعو السعير مغ حيث 

 ربط بعس اآليات بقزايا الداعة كقزية فمدصيغ ومػقفو مغ اآلخخ.
رسة العقمية في التفديخ إال أنو لع يػافقيا في كل شيء تأثخ الذيخ كشػف بالسج -ٗ

 .-حدب رأيو–بل أخح مشيا السشاسب وتخؾ ما كاف بخبلؼ ذلظ 
يعج تفديخ الذيخ كشػف مغ التفاسيخ السعاصخة البكخ مغ حيث بعجه عغ  -٘

اإلسخائميات وقخبو مغ الشز القخآني ومحاولتو استشتاج أحكاـ ججيجة تفيج واقع 
 سا حرل ذلظ عشج تفديخه لدػرة السصففيغ والساعػف.الشاس السعاش ك

يسكغ القػؿ: إف الذيخ كشػف ججد في تفديخه بأمخيغ اثشيغ أوليسا شكمي  -ٙ
بتدسية ىحا التفديخ بيحا االسع وجعمو لمدبع األخيخ مغ القخآف، وثانييسا: 
التججيج بالسزسػف وىػ ربصو لمجعػة إلى هللا باآليات الكخيسة وبعخضو لقزايا 

.ال  عرخ السيسة ومحاولة استشباط أحكاـ تفيج العرخ اليـػ
لمذيخ كشػف سبقات قمع قمسا يخمػ مشيا أي كتاب وكاتب، وقج قيل قجيسا مغ  -ٚ

ألف فقج استيجؼ، ومغ أمثمة ذلظ عجـ ذكخه لبعس القخاءات الستػاتخة، وتخجيحو 
لبعس اآلراء السخالفة لمسذيػر كسا حرل ذلظ في أوؿ سػرة التيغ ووسط 

 ػرة الجغ.س
 وصمى هللا وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع.
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 ىػامر البحث
                                                           

 . 131-131، وأمحد العالونة، ذيل اإلعالم، ص335، ص1ينظر: دمحم خري رمضان، تتمة األعالم للزركلي، ج (1)
 158ينظر: الدكتور نزار إابظة ودمحم رايض، إمتام األعالم، ص (1)
 .454، ص5ينظر: كمال فرىود، أعالم األدب العريب يف العصر احلديث ج (3)
 335، ص1ينظر: دمحم خري رمضان، تتمة األعالم، ج (4)
 .131ينظر: أمحد العالونة، ذيل األعالم، ص (5)
، 1، ودمحم خري رمضان تتمة األعالم ج159، ص1د رايض، إمتام األعالم، ج1ينظر: الدكتور نزار إابضة وزلم (6)

 . 335ص 
-335، ص1خري رمضان، تتمة األعالم للزركلي، جدلعرفة ادلزيد عن مؤلفات الشيخ كنون، ينظر ما يلي: دمحم  (7)

 .159، والدكتور نزار إابضة ودمحم رايض، إمتام األعالم، ص131-131، وأمحد العالونة ذيل األعالم، ص337
 .335، ص1ينظر: دمحم خري رمضان، تتمة األعالم للزركلي، ج (8)
 476، 1ل من ىاتيك األقوال، ينظر، اإلتقان، جذكر العالمة السيوطي خالفا يف كيفية كتابتها، وقد أخذت بقو  (9)
 .6-5ينظر الشيخ كنون، تفسري سور ادلفصل، صـ (1)
 .8-7ينظر الشيخ كنون، تفسري سور ادلفصل، صـ (1)
 .8ينظر ادلرجع السابق نفسو، ص (1)
إيضاح ينظر ىكذا اختار الشيخ أخذاً برأي من اآلراء وإن كان الصحيح خالفو وأنو يبدأ بسورة ق، دلزيد  (3)

 .122، ص1السيوطي، اإلتقان، ج
ليتو ابتدأ هبا لكنو جعلها آخر التفسري وعلى ذلك فاألحسن أن يسميو تفسري سور ادلفصل والفاحتة اللــــهم إن  (4)

 محلنا ذلك على األكثر جازت التسمية من ابب التسمية ابألكثر والعلم عند هللا.
 .9ل، صينظر الشيخ كنون، تفسري سور ادلفص (1)
 .415، 137، 181نقل عنو يف مواطن عدة منها، ص   (1)
 .146نقل عنو يف عدة أماكن منها، ص (3)
 .425نقل عنو يف موطن واحد فقط ىو ص  (4)
 . 76نقل يف عدة مواضع منها على سبيل ادلثال ص (5)
 .429، وتلميحا ص351نقل عنو صراحة ابالسم كما يف ص (6)
 158، 121، 188، 91، 62ذكره كثريا كما يف ص (12)
 128، 188، 91، 62ذكره مرارا كما يف ص (11)
 121، 91نقل عنو كما يف ص  (11)
 156نقل عنو كما يف ص (13)
 61نقل عنو كما يف ص (14)
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 334نقل عنو كما يف ص (15)
 173ذكره ص (16)
 181، 61نقل عنو يف عدة مواطن منها ص (17)
 173نقل عنو ص (18)
يعد احملدثون رلرد العزو إىل بعض الكتب عالمة على ضعف احلديث، وشلا ذكروه أتريخ ابن عساكر، ينظر:  (19)

 . 173، وقد نقل الشيخ كنون عن ابن عساكر، ص11، ص1السيوطي، اجلامع الكبري، ج
 عنما ذكر حديث " من ترك ثالث مجعات" احلديث ومل خيرجو 177كما فعل يف ص  (12)
 .173كنون، تفسري سورة الفصل صينظر: الشيخ   (11)
 من سورة النجم 18اآلية  (11)
 61ينظر الشيخ كنون، تفسري سور ادلفصل ص  (13)

 
 

 337، 189ينظر الشيخ كنون، تفسري سور ادلفصل ص  (14)
  173نقل عنو مره واحدة ، ص (15)
، اشتهر بغريب القرآن ىذا قال عنو 332ادلتوىف سنة  ىو أبو بكر دمحم بن عزيز وقيل عزير ابلراء السجستاين (16)

الذىيب "ألف الغريب يف عدة سنني وحرره وراجو فيو أاب بكر بن األنباري وغريه"  ينظر يف ترمجة الذىيب، سري أعالم 
 ىـ.1315، والكتاب ادلذكور مطبوع مبصر سنة 168، ص6، والزركلي، األعالم، ج492، ص15النبالء، ج

 171كما يف ص  ينقل عنو (17)
 .325ينقل عنو كما يف ص (18)
 166-165ينظر تفسري سور ادلفصل، ص (19)
 384ينظر ادلرجع السابق نفسو ص (32)
 166ينظر ادلرجع نفسو ص (31)
 من تفسري سور ادلفصل 384-383ينظر مثال ص (31)
 115، 138، 11، 14ينظر مثال ص (33)
 من سورة" والتني" 3-1من اآلية   (34)
 384-383سري سور ادلفصل، صينظر: تف (35)
 317ينظر الشيخ تفسري سور ادلفصل ص (36)
  13-11ينظر ماسبق ىذا البحث فقد أشرت إىل بعض ىذا ص (37)
 111ينظر الشيخ كنون، تفسري سورادلفصل ،ص (38)
 162ينظر تفسري سور ادلفصل ص (39)
 167ينظر تفسري سور ادلفصل ص (42)
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 187ادلرجع السابق ص (41)
 177، 173كما حصل ص  (41)
 44تفسري سور ادلفصل، ص (43)
 365تفسري سور ادلفصل، ص (44)
 112تفسري سور ادلفصل، ص (45)
 132تفسري سور ادلفصل ص (46)
 347تفسري سور ادلفصل، ص (47)
 344، 343، ص14ينظر: ابن جرير الطربي، جامع البيان، ج (48)
 119، ص32ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (49)
 85تفسري سور ادلفصل، ص (52)
، واآللوسي، روح 43، ص4، والزسلشري، الكشاف ج11-11، ص11ينظر، تفسري ابن جرير الطربي، ج (51)

 115، ص12ادلعاين، ج
، 443، ص4، والزسلشري، الكشاف، ج11، ص11ينظر أوجو ترجيح ذلك عند ابن جرير الطربي، ج (51)

 115، ص12واآللوسي، روح ادلعاين، ج
 181ن، تفسري سور ادلفصل، ص كنو   (53)
 13، ص13ينظر: ابن جرير الطربي، جامع البيان ج (54)
 .73، ص19ادلرجع السابق، والقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ج (55)
 98كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (56)
 335كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (57)
 111كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (58)
 .155، 4، كما ينظر ابن جزي الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ج172فصل، صكنون، تفسري سور ادل  (59)
 172كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (62)
 344كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (61)
، 3للرجوع إىل آراء ادلذاىب ادلختلفة يف ىذه ادلسألة ينظر ما يلي: ابن الكمال احلنفي، فتح القدير، ج (61)

، وحاشية الصاوي 788، ص 1، وابن قدامة احلنبلي، ادلغين، ج62، ص4، والنووي الشافعي، اجملموع، ج144ص
 166ص ،4، وأطفيش اإلابضي، شرح النيل ، ج122، ص1ادلالكي على سلتصر خليل، ج

 148كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (63)
 715 -726ىو أحد قسمي مفهوم ادلوافقة عند األصوليني، ينظر: ابن الوزير، ادلصفى يف أصول الفقو، ص (64)
 173كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (65)
 411، 387، 14كنون، تفسري سور ادلفصل، ص   (66)
 419كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (67)
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 427سري سور ادلفصل، صكنون، تف  (68)
 111كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (69)
 311كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (72)
 86كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (71)
 43كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (71)
 182كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (73)
 387كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (74)
، واآللوسي، روح ادلعاين، 1، ص11، وأبو حيان، البحر احمليط، ج783، ص،4ينظر: الزسلشري، الكشاف، ج (75)

 392، ص32، وابن عاشور، التحرير والتنوير ج446، ص8ج 
 111ذكرىا عدة مرات، مثل: كنون، تفسري سور ادلفصل، ص (76)
 48ينظر: دمحم العدانين، معجم األخطاء الشائعة، ص  (77)
عن ادلنجمني أن األايم احلسوم ىي من اليوم اخلامس والعشرين من شهر فرباير إىل الرابع من مارس، وىذا  نقل (78)

 136 -135غريب، ينظر: كنون، تفسري سور ادلفصل، ص
 31كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (79)
 376، ص 1ينظر اإلمام ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ج (82)
 14كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (81)
 376، 151، ص1ينظر اإلمام اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ج (81)
 419كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (83)
 115كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (84)
 84كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (85)
 111كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (86)
 47كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (87)
 121كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (88)
 .329، 121، 11كنون، تفسري سور ادلفصل، مثال ص   (89)
 183كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (92)
 118كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (91)
 414كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (91)
 ىذا، وذكر دليال من السنة على 14، ص1ينظر: السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج (93)
 418كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (94)
 ، وقد ذكر ىذا اإلمام ما يثلج الصدر.514، ص32ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (95)
 31، ص 1ينظر اإلمام السيوطي، اإلتقان، ج (96)
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 ، على سيل ادلثال 171، 84، 11كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (97)
 .183، 129، 97كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (98)
تسمى سورة بين النضري ويقال ذلا يف بعض الكتب سورة النضري، ينظر: عبدهللا اذلنائي، أمساء سور القرآن،  (99)

 . 112ص
 137كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (122)
 418كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (121)
 179كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (121)
 386، تفسري سور ادلفصل، صكنون  (123)
 418كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (124)
 418كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (125)
 74كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (126)
 361كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (127)
 12كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (128)
 134كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (129)
 143كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (112)
  149 -148كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (111)
 191كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (111)
  168-167كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (113)
 127كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (114)
  159-158كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (115)
 161كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (116)
 من تفسري سور ادلفصل. 88ذكر ذلك يف ىامش ص (117)
 6كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (118)
، عند تفسريه أول سورة اقرأ، كما ينظر الشيخ دمحم عبده، جزء عم 386كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (119)

 116ص
 413كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (112)
 429كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (111)
 . 161ينظر: الشيخ دمحم عبده، تفسري جزء عم، ص (111)
 414، 386كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (113)
 8كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (114)
 .177، و ص14كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (115)
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 418كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (116)
 من ىذا البحث42تقدم ذكر شيء من األمثلة، ص (117)
 من ىذا البحث. 41ينظر ص (118)
 .413وص  335من ىا البحث، وكتاب الشيخ كنون ص 13ينظر ص (119)
 383، ص172كنون، تفسري سور ادلفصل، ص  (132)

 
 قائسة السرادر والسخاجع

، دار ٔأحسج العبلونة، ذيل تخاجع ألشيخ الخجاؿ والشداء مغ العخب والسدتغخبيغ والسدتذخقيغ، ط -ٔ
 ـٜٛٙٔىػ ٛٔٗٔالسشارة لمشذخ والتػزيع، ججة، الدعػدية، 

اإلماـ أحسج بغ دمحم الخمػتي الراوي، حاشية الراوي عمى الذخح الرغيخ لسخترخ خميل في الفقو  -ٕ
 السالكي، بجوف معمػمات نذخ

،  دار الفكخ، لبشاف، ٕالذيخ أحسج بغ دمحم بغ عمي الػزيخ الديجي، السرفى في أصػؿ الفقو ط -ٖ
 ـٜٜٙٔىػ،ٚٔٗٔسػريا، 

دار العمع لمسبلييغ  ٚخ العخب والسدتغخبيغ والسدتذخقيغ طخيخ الجيغ الدركمي ، اإلعبلـ تخاجع ألشي -ٗ
 ـٜٜٚٔ، لبشاف، 

اإلماـ عبج الخحسغ  بغ أبي بكخ الديػشي، اإلتقاف في عمػـ القخآف بتحقيق الجكتػر مرصفى ديب  -٘
 ـ.ٜٚٛٔىػ،ٚٓٗٔ، دار ابغ كثيخ، دمذق، سػريا، ٔالباشا، ط

ػامع( الجامع الكبيخ في الحجيث، تحقيق: اإلماـ عبج الخحسغ  بغ أبي بكخ الديػشي، )جسع الج -ٙ
 ـ ٕٓٓٓىػ،رٕٔٗٔ، دار الكتب العمسية، لبشاف، ٔخالج شبل، ط

 اإلماـ عبجهللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة السقجسي، السغشي، ط دار الفكخ، لبشاف. -ٚ
 ، دار األجياؿ، سمصشة عساف،ٔعبجهللا بغ سالع بغ  حسج اليشائي، أسساء سػر القخآف الكخيع، ط -ٛ

 ـ.ٖٕٓٓىػ، ٕٗٗٔ
، دار ٔالذيخ عبج هللا بغ عبج الرسج كشػف الحديشي، تفيخ سػر السفرل مغ القخآف الكخيع، ط -ٜ

 ـ.ٜٔٛٔىػ، ٔٓٗٔالثقافة، السغخب، 
، مكتبة كل شيء، شفا عسخ، ٕد. كساؿ قاسع فخىػد، أعبلـ األدب العخبي في العرخ الحجيث ، ط -ٓٔ

 ـ.ٜٜٗٔاألردف،
 حشفي، فتح القجيخ، شخح العاجد الفقج عمى اليجاية في الفقو الحشفي .اإلماـ الكساؿ بغ اليساـ ال -ٔٔ
، دار الكتاب العخبي، لبشاف، د.ت ٔاإلماـ دمحم بغ أحسج بغ  جدي الكمبي، التدييل لعمػـ التشديل، ط -ٕٔ
. 
، ٜاإلماـ دمحم بغ أحسج بغ عثساف الحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، تحقيق: بذار عػاد معخوؼ، ط -ٖٔ

 ـ.ٖٜٜٔىػ، ٖٔٗٔالخسالة، لبشاف، مؤسدة 
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اإلماـ دمحم بغ جخيخ بغ يديج الصبخي، جامع البياف عغ تأويل آي القخآف، بتحقيق أحسج دمحم شاكخ،  -ٗٔ
 ـ.ٕٓٓىػ، ٕٓٗٔ، مؤسدة الخسالة، لبشاف، ٔط
ىػ. ٘ٔٗٔ-ىػٜٖٚٔالجكتػر دمحم خيخ الجيغ رمزاف يػسف، تتسة األعبلـ لمدركمي وفيات -٘ٔ

 ـ.ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔار ابغ حـد ، لبشاف، ، دٕـ، طٜٜ٘ٔ-ـٜٚٚٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔدار مكتبة اليبلؿ ، لبشاف  ٔاإلماـ دمحم عبجه، تفديخ جدء عع، ط -ٙٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، مكتبة لبشاف، ٕدمحم العجناني، معجع األخصاء الذائعة، ط -ٚٔ
ىػ ٕٔٗٔ، مؤسدة التاريخ العخبي، لبشاف، ٔاإلماـ دمحم الصاىخ بغ عاشػر، الحخيخ والتشػيخ، ط -ٛٔ

 ـ.ٕٓٓ
ماـ دمحم بغ دمحم بغ دمحم الجدري الجمذقي، الشذخ في القخاءات العذخ بتحقق دمحم عمي الزباع، اإل -ٜٔ
 ، دار الكتاب العخبي، لبشاف، د.تٔط
اإلماـ دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ حياف، البحخ السحيط مغ التفديخ بتحقيق عادؿ أحسج عػض  -ٕٓ

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔ، دار الكتب العمسية، لبشاف، ٔوزمبلئو، ط
 ، مكتبة اإلرشاد، ججة، الدعػدية.ٔاإلماـ دمحم بغ يػسف أشفير، شخخ الشيل وشفاء العميل، ط -ٕٔ
، ٔاإلماـ محسػد بغ عبج هللا اآللػسي، روح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والبع السثاني، ط -ٕٕ

 إحياء التخاث العخبي، لبشاف، د.ت
، دار إحياء التخاث ٕالخازؽ السيجي، ط اإلماـ محسػد بغ عسخ الدمخذخي الخػارزمي، بتحقيق عبج -ٖٕ

 ـ.ٕٔٓٓىػ ٕٔٗٔالعخبي ، لبشاف، 
، دار ٕد. ندار إباضة ودمحم رياض شباع، إتساـ األعبلـ، ذيل لكتاب األعبلـ لخيخ الجيغ الدركمي، ط -ٕٗ

 ـ.ٜٜٜٔالفكخ، سػريا، ودار صادر، لبشاف، 
 ، لبشاف، د.ت   ، دار الفكخٔالسجسػع شخح اليحب، ط اإلماـ يحيى بغ شخؼ الشػوي  -ٕ٘
 
 
 
 
 
 
 
 


